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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

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 (16:00-20:30 uur), Amsterdam

Meten van werkvermogen
Meten is weten. Wat kan een werknemer nog? Maak kennis met methodieken als FCE 
en WAI om mogelijkheden en verwachtingen in kaart te brengen. 
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en andere 

arboprofessionals die objectiveerbare uitspraken willen doen over 
arbeidsmogelijkheden van werknemers.

Datum: 5 oktober 2017, Amsterdam

Professioneel presenteren
Boeiend en overtuigend presenteren kun je leren. Na afloop van deze module draait u 
uw hand niet meer om voor een aansprekende, interactieve presentatie. 
Voor wie: professionals werkzaam in de publieke- en bedrijfsgezondheid die zich (verder) 

willen bekwamen in het geven van presentaties voor groepen.
Data: 11 oktober en 1 november 2017, Utrecht

Interculturele communicatie bij verzuim en re-integratie
Onze multiculturele samenleving vraagt om interculturele competenties, ook van u. 
U krijgt beter zicht op de klachten, oorzaken en gevolgen van arbeidsongeschikte 
werknemers met een andere culturele achtergrond. Verbreed uw kennis en verhoog uw 
begrip en versterk uw interculturele communicatievaardigheden. 
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum: 12 oktober 2017, Utrecht

Interpretatie van laboratoriumuitslagen bij keuringen en periodiek medisch 
onderzoek
Meten is één, maar begrijpen is twee! Maak effectief én efficiënt gebruik van biometrie 
binnen de bedrijfsgezondheidzorg. In een dag spijkert u uw kennis bij om biometrische 
metingen op de juiste manier te interpreteren. Dit leidt tot effectiever en efficiënter 
gebruik van biometrisch onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg. 
Voor wie: bedrijfsartsen en keuringsartsen
Datum:    25 oktober 2017, Utrecht

Najaarsschool arbeid en gezondheid
Intensieve scholing waarin u in 1,5 dag (plus één avond) 12 uur accreditatie verwerft. 
Een gevarieerd en actueel programma over klinische en communicatieve onderwerpen in 
een stimulerende ambiance, inclusief overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs en artsen in opleiding
Data: 26 en 27 oktober 2017, Otterlo

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid
Slapen overdag, werken ’s nachts. Onze biologische klok kan daardoor behoorlijk van 
slag raken, wat weer kan leiden tot klachten en gezondheidsrisico’s. Hoe kunt u als 
arboprofessional vroegtijdig problemen signaleren en actie ondernemen? Dat ontdekt u 
in deze module. 
Voor wie: bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en andere 

arboprofessionals die werkzaam zijn voor bedrijven met nachtploegendiensten.
Datum: 30 oktober 2017, Utrecht

Veranderen, samenwerken en procesmanagement
Werkt u met veel verschillende partners in complexe samenwerkingsverbanden? Loopt u 
tegen weerstand aan of krijgt u te maken met gebrek aan motivatie? Ontdek de valkuilen 
in het samenwerkingsproces en scherp uw eigen vaardigheden aan. Succes verzekerd! 
Voor wie: preventiemedewerkers, gezondheidsbevorderaars, verpleegkundigen, 

projectleiders, artsen M&G, bedrijfs- en verzekeringsartsen en 
programmamanagers met minimaal 2 jaar ervaring in de publieke en 
bedrijfsgezondheidssector.

Data: 31 oktober en 14 november 2017, Utrecht

RET en mindfulness, korte cognitief-gedragstherapeutische interventies
Maak kennis met de principes van rationeel-emotieve therapie (RET) en mindfulness en 
ontdek het effect van deze vormen van gedragstherapie. 
Voor wie: artsen Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. 
Datum:    6 en 20 november 2017, Utrecht

Stoppen met roken: Motiveren kun je leren
Wat motiveert mensen tot gedragsverandering, zoals stoppen met roken, en wat is uw rol 
als professional in dit proces? Deze verdiepende training gaat in op diverse vormen van 
motiveren. Naast de motiverende gespreksvoering worden ook andere methoden zoals 
uit de NLP belicht. 
Voor wie: praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, doktersassistenten, huisartsen 

en longartsen
Datum: 7 november 2017, Utrecht

Weerstand begrijpen en ombuigen
Als adviseur kunt u te maken krijgen met mensen die het oneens zijn met uw voorstel. 
Verzand niet in discussie, maar benoem, erken en bevraag het probleem. Leer de 
blokkades en impasses begrijpen en buig ze om in precies de goede richting! Deze 
module geeft handvatten om professioneel om te gaan met weerstand in organisaties.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en artsen werkzaam in de public health
Data: 9 en 30 november 2017, Utrecht

Kansen en effectiviteit van preventie
U wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de Nederlandse 
gezondheidsbevordering, de wettelijke regelingen en financieringsmogelijkheden. U krijgt 
onder andere inzicht in welke instrumenten voor preventie beschikbaar, bruikbaar en 
effectief zijn.
Voor wie: beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid en andere (medische) 

professionals in de sector Public Health
Data:      10, 17, 23 en 24 november, 1, 8 en 15 december 2017, Utrecht

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

Beste lezers,

Voor de meesten van u zit de vakantie er weer op en zijn 
alleen nog de herinneringen overgebleven. Misschien gaan 
de gedachten alweer uit naar een volgende periode van 
vrije tijd, maar voor nu zijn de gebruikelijke bezigheden 
weer van start gegaan. Wat het NMGT betreft is er geen 
komkommertijd maar gewoon een frisse doorstart. 
De voor u liggende aflevering mag hiervan getuigen.
Manueeltherapeut en onderzoeker M.A. Paantjens geeft in 
zijn bijdrage een uitvoerige beschrijving van de gevoeligheid 
van echografisch onderzoek. Hierbij staat de vraag centraal 
met welke zekerheid een dergelijk onderzoek een ruptuur 
van de pezen van de m. gluteus medius en minimus uit 
kan sluiten. Van kapitein-arts dr. T.T.C.F. van Dongen, 
gepromoveerd op 16 februari 2017, treft u een samenvatting 
aan van zijn proefschrift dat handelt over de verschillende 
aspecten van zorg die met beperkte middelen moest worden 
geleverd tijdens de inzet in Afghanistan. Verder doet kapitein 
ter zee-arts E.J. Spoelder verslag van de in Singapore 
gehouden conferentie “Remote Health Care” in januari 2017. 
Het hoofdthema betrof het leveren van zorg aan mensen  

in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden. Ten slotte 
duikt dr. L. van Bergen in de geschiedenis van de  
Eerste Wereldoorlog. Weliswaar 100 jaar geleden, maar 
nog steeds actueel, zoals onder meer mag blijken uit de 
herdenking op 30 en 31 juli jl. van de 100ste verjaardag  
van de eerste dag van de Slag van Passendale (België).  
Hij neemt ons mee in een minder belicht onderwerp 
gedurende deze strijd, te weten de inzet van verpleegsters 
en het beeld dat men daarvan vormde. Dat was 
dubbelzinnig; zij waren heilige of hoer.
Ik wens u veel leesplezier.

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

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
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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
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=meten-van-werkvermogen&action=view&Scholing_Id=1136&Uitvoering_Id=6040&Module_Id=1341&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=professioneel-presenteren&action=view&Scholing_Id=1532&Uitvoering_Id=6481&Module_Id=1336&Opleiding_Id=64
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https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=interpretatie-van-laboratoriumuitslagen-bij-keuringen-en-periodiek-medisch-onderzoek&action=view&Scholing_Id=1347&Uitvoering_Id=6259&Module_Id=1831&Opleiding_Id=64
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https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=najaarsschool-arbeid-en-gezondheid&action=view&Scholing_Id=1149&Uitvoering_Id=6053&Module_Id=771&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=ploegendienst-gezondheid-en-veiligheid&action=view&Scholing_Id=1179&Uitvoering_Id=6083&Module_Id=1128&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=veranderen-samenwerken-en-procesmanagement&action=view&Scholing_Id=1155&Uitvoering_Id=6059&Module_Id=761&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=ret-en-mindfulness-korte-cognitief-gedragstherapeutische-interventies&action=view&Scholing_Id=1216&Uitvoering_Id=6120&Module_Id=1222&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=stoppen-met-roken-motiveren-kun-je-leren&action=view&Scholing_Id=1519&Uitvoering_Id=6468&Module_Id=2412&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=weerstand-begrijpen-en-ombuigen&action=view&Scholing_Id=1494&Uitvoering_Id=6439&Module_Id=1332&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=kansen-en-effectiviteit-van-preventie&action=view&Scholing_Id=577&Uitvoering_Id=5455&Module_Id=1484&Opleiding_Id=64
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zoekstrategie: (gluteus medius OR 
gluteus minimus OR gluteal tendons 
OR greater trochanteric pain syndrome 
OR trochanteric pain OR hip abductor 
tendon OR gluteal tendinopathy OR 
gluteal tendinosis OR gluteal tendon 
injuries) AND (ultrasonography 
OR sonography OR ultrasound 
OR musculoskeletal ultrasound) 
AND (sensitivity and specificity OR 
predictive value of tests OR diagnosis 
OR diagnostic accuracy) AND (partial 
thickness tear OR full thickness tear 
OR rupture).

Op 28 maart 2017 resulteerde 
deze strategie in 23 hits waaronder 
een systematische review (SR). 
Deze beschreef de diagnostische 
accuratesse van echografie als 
indextest voor rupturen van de 
gluteuspezen en correleerde de 
bevindingen met chirurgie als 
referentiestandaard.  

Geselecteerd artikel
Westacott DJ, Minns JI, Foguet P.  
The diagnostic accuracy of 
magnetic resonance imaging and 
ultrasonography in gluteal tendon 
tears--a systematic review.  
Hip Int. 2011 Nov-Dec;21(6):637-45. 
doi: 10.5301/HIP.2011.87591.

Selectie van de onderzoeken
Deze SR includeerde studies 
met minimaal vijf patiënten met 
persisterende laterale heuppijn of 
‘Greater Trochanteric Pain Syndrome’ 
(GTPS), die allemaal zijn onderzocht 
met MRI of echografie als indextest. 
Expliciete vermelding van een ruptuur 
van een van de gluteuspezen tijdens 
chirurgie als referentiestandaard 
was een voorwaarde voor inclusie. 
Behoudens case reports zijn 
publicaties van alle levels of 
evidence geïncludeerd. Studies over 
patiënten met heupprotheses werden 
geëxcludeerd.

Om deze reden is echografie ingezet 
als triagetest.  
Met echografie kon geen 
gluteuspeesruptuur worden 
aangetoond. Wel was er sprake 
van enige tendinopathie van beide 
gluteuspezen. 

De klinische vraag 
Met welke klinische zekerheid kan een 
peesruptuur van de gluteus medius of 
minimus met behulp van echografie 
worden uitgesloten? Voor het uitsluiten 
en insluiten van aandoeningen kan 
de zogenaamde SPIN en SNOUT-
methode worden gebruikt4. Het 
acroniem ‘SNOUT’ is van toepassing 
op deze casus en staat voor:  
“If Sensitivity is high, a Negative test 
rules disease OUT.” 
Een hogere sensitiviteit betekent dus 
een grotere kans, dat een patiënt bij 
een negatieve testuitslag, terecht als 
niet-ziek wordt bestempeld. Met deze 
achtergrond is de klinische vraag 
geformuleerd:

Wat is de sensitiviteit van echografie 
als triagetest om een peesruptuur van 
de m. gluteus medius of de m. gluteus 
minimus te kunnen uitsluiten?

Zoekstrategie
Om de klinische vraag te toetsen is 
gezocht in Pubmed met de volgende 

Klinisch scenario
Een 44-jarige man meldde zich  
bij de manueeltherapeut op 
de sportmedische afdeling 
van Trainingsgeneeskunde en 
Trainingsfysiologie (TGTF) van de 
Koninklijke Landmacht vanwege 
aanhoudende, hoog actuele laterale 
heuppijn (VAS 78 mm). De klachten 
zijn drie maanden geleden plotseling 
ontstaan tijdens een zijwaartse 
uitvalspas met tennis. Lichamelijk 
onderzoek toont drukpijn over de 
trochanter major en herkenbare pijn 
tijdens abductieweerstand van de 
heup.

Laterale heuppijn wordt vaak ten 
onrechte toegeschreven aan een 
primaire bursitis, maar wordt in het 
merendeel van de gevallen veroorzaakt 
door gluteus medius of gluteus 
minimus peespathologie2,3. Omdat 
een peesruptuur tot de differentiaal 
diagnostische mogelijkheden behoort, 
en dit bij het falen van conservatieve 
therapie een indicatie kan zijn voor 
chirurgische interventie1,2,3, moet deze 
worden uitgesloten om (aanhoudende) 
conservatieve interventie te 
legitimeren. 
Fysische tests beschikken over 
onvoldoende validiteit om een 
peesruptuur van de gluteus medius of 
gluteus minimus uit te sluiten.  

De auteur is werkzaam als fysiotherapeut/
manueeltherapeut en onderzoeker, afdeling 
Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie 
(TGTF) Koninklijke Landmacht, en volgt de 
MSc-opleiding ‘Musculoskeletale echografie 
voor fysiotherapeuten’ aan SOMT University of 
Physiotherapy.
Artikel ontvangen juni 2017.

door M.A. Paantjens MPt
Wat is de sensitiviteit van echografie als triagetest 

voor het uitsluiten van een peesruptuur van de 
gluteus medius of de gluteus minimus?

Critically Appraised Topic

Samenvatting
Laterale heuppijn wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan een primaire 
bursitis, maar wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door 
gluteus medius of gluteus minimus peespathologie. In dit critically 
appraised topic (CAT) wordt een patiënt gepresenteerd met aanhoudende, 
traumatische laterale heuppijn. Omdat een ruptuur van een van beide 
gluteuspezen tot de differentiaal diagnostische mogelijkheden behoort, is  
hij echografisch onderzocht. 
Dit artikel richt zich op de diagnostische accuratesse van musculoskeletale 
echografie voor peesrupturen van de m. gluteus medius of de m. gluteus 
minimus. Hierbij staat de vraag centraal met welke zekerheid echografie in 
staat is een ruptuur van een van beide gluteuspezen uit te sluiten? Om deze 
vraag te toetsen is gezocht in Pubmed, waarbij er kritisch is gekeken naar 
het beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Clinical bottom line
Echografie lijkt een valide triagetest voor het uitsluiten van een 
peesruptuur in de gluteus medius of gluteus minimus, met een 
sensitiviteit van 79-90%1. Deze waarden berusten echter op  
twee niet-gerandomiseerde studies van lage kwaliteit, waarbij diverse 
bronnen van bias zeer waarschijnlijk resulteren in overschatting. Er is 
behoefte aan diagnostisch accuratesseonderzoek naar de waarde van 
echografie voor peesrupturen van de m. gluteus medius en de  
m. gluteus minimus.

O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L
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accuracy of musculoskeletal ultrasound 
for ruling out gluteal tendon tears 
seems valid. However, both included 
studies are of low quality, in which 
different sources of bias probably have 
resulted in an overestimation of the 
sensitivity. Well-designed diagnostic 
accuracy studies are needed to 
establish the validity of musculoskeletal 
ultrasound for ruling out gluteal tendon 
tears.

Referenties:
1. Westacott D.J., Minns J.I., Foguet P.: The 

diagnostic accuracy of magnetic resonance 
imaging and ultrasonography in gluteal  
tendon tears--a systematic review.  
Hip Int. 2011 Nov-Dec;21(6):637-45.  
doi: 10.5301/HIP.2011.8759.

2. Long S.S., Surrey D.E., Nazarian L.N.: 
Sonography of greater trochanteric pain 
syndrome and the rarity of primary bursitis.  
AJR Am J Roentgenol. 2013 Nov;201(5): 
1083-6. doi: 10.2214/AJR.12.10038.

3. Fearon A.M., Scarvell J.M., Cook J.L.,  
Smith P.N.: Does ultrasound correlate with 
surgical or histologic findings in greater 
trochanteric pain syndrome? A pilot study.  
Clin Orthop Relat Res. 2010 Jul;468(7): 
1838-44. doi: 10.1007/s11999-009-1174-2.
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patiënt in deze casus dat de kans 
op een vals-negatieve testuitslag 
zal toenemen. Chirurgische 
peesreconstructie biedt goede 
uitkomsten bij patiënten met een 
gluteus peesruptuur die niet reageren 
op conservatieve interventie1,3. Het op 
valide wijze echografisch uitsluiten van 
een ruptuur, kan voor deze patiënt op 
termijn van belang zijn als klachten 
persisteren. Mede gezien de relatief 
korte duur sinds het trauma is in deze 
casus gekozen voor een start met 
conservatieve therapie, in de vorm van 
een graduele opbouw van activiteiten.

WHAT IS THE SENSITIVITY OF 
MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND 
AS A TRIAGE TEST FOR RULING 
OUT TENDON TEARS OF THE 
GLUTEUS MEDIUS OR GLUTEUS 
MINIMUS?
Critically Appraised Topic
Tendon pathology of the gluteus 
medius or gluteus minimus is frequently 
responsible for pain around the greater 
trochanter in patients with Greater 
Trochanteric Pain Syndrome (GTPS). 
It is often falsely labelled ‘trochanteric 
bursitis’. In this critical appraisal of 
a topic, a patient with severe post-
traumatic lateral hip pain is presented. 
Because of the lack of validity of 
physical diagnostic testing, ultrasound 
is used to rule out a clinical suspicion 
of a tear of the gluteus medius or the 
gluteus minimus tendon. But what is 
the sensitivity of ultrasound for ruling 
out gluteal tendon tears? An extensive 
literature search was conducted to 
answer this clinical question. Westacott 
et al. wrote a systematic review (SR), 
aiming to establish the diagnostic 
accuracy of magnetic resonance 
imaging and ultrasonography in the 
diagnosis of gluteal tendon tears, 
in patients with persisting GTPS. 
The amount and quality of literature 
regarding ultrasonography is sparse. 
Only two non-randomized studies on 
ultrasonography were included in their 
SR, presenting a sensitivity of 79-90%. 
Given these numbers, the diagnostic 

Data-extractie
Van de in totaal zeven geïncludeerde 
studies, zijn van echografie 
(twee studies) en MRI (vijf studies)  
de sensitiviteit, positief voorspellende 
waarde en waar mogelijk de 
specificiteit en de negatief 
voorspellende waarde berekend uit  
de onderzoekspopulatie. 

Resultaten
Een retrospectief3 en een 
prospectief5 onderzoek beschreven 
de diagnostische accuratesse van 
echografie. Herberekening van 
sensitiviteit en specificiteit uit de 
primaire studies resulteerde voor de 
prospectieve studie van Connell et al.5 

in een gecorrigeerde sensitiviteit  
van 90% (in plaats van de 
gerapporteerde 100%). Met de 
sensitiviteit en specificiteit zijn 
vervolgens de overige diagnostische 
parameters berekend en weergegeven 
in tabel 1.

Conclusie
Uit de primaire studies kan worden 
geconcludeerd dat echografie voor een 
peesruptuur van de gluteus medius of 
de gluteus minimus, een sensitiviteit 
heeft van 79-90%1. Daarmee lijkt 
echografie een bruikbare triagetest 
voor het uitsluiten van een ruptuur. 

Commentaar
De validiteit van deze systematische 
review is, ten aanzien van de 
diagnostische accuratesse van 
echografie, beperkt omdat de  
conclusie berust op slechts  
twee niet-gerandomiseerde studies 
van lage kwaliteit (Quadas-scores: 
5/143 en 6/145) met een hoog risico 
op bias. De primaire studies bevatten 
diverse bronnen van bias waaronder 
partiële verificatiebias3,5, differentiële 
verificatiebias3, selectiebias3, 
informatiebias5 en test-reviewbias3,5.  
De laatste drie bronnen van bias 
resulteren zeer waarschijnlijk in 
overschatting van de diagnostische 
waarden van echografie bij 
gluteuspeesrupturen. Een lagere 
sensitiviteit betekent voor de 44-jarige 

S U M M A R Y

Sens = sensitiviteit, CI = confidence interval, Spec = specificiteit, LR+ = likelihood ratio positieve test, LR- = likelihood ratio negatieve test, Prev = prevalentie,  
PVW = positief voorspellende waarde, NVW = negatief voorspellende waarde, Posttest probability + = de achterafkans bij een positieve testuitslag en  
Posttest probability - = de achterafkans bij een negatieve testuitslag. 
Tabel 1: Diagnostische waarden uit de primaire studies3,5.

Echografie Sens  
95%CI

Spec  
95% CI

LR+  
95% CI

LR-  
95% CI Prev PVW NVW Post-test 

probability +
Post-test  

probability -

Connell et al.5 

N=75
90%

78-100%
98%

95-100%
48,86

6,97-342,28
0,10

0,03-0,36
28%

18-38%
95%  

85-100%
96%  

91-100% 94,6% 3,82%

Fearon et al.3 
N=24 79% - - - 100% 100% - - -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24147479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surrey%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24147479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nazarian%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24147479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24147479
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Inleiding
Zoals de titel aangeeft, zal dit geen  
artikel worden over welke verpleegsters  
waar en wanneer wat precies allemaal  
deden en lieten in de jaren 1914-1918.  
Ten eerste is dat simpelweg 
onmogelijk, en ten tweede is dat ook 
niet bijster interessant. Dit zal vooral 
een verhaal worden over beeldvorming 
en die beeldvorming is afhankelijk van 
context en de invloed van die context 
op het verpleegwerk. Er is in de eerste 
plaats de algemene context; de context 
van oorlog gecombineerd met de 
context van het imperialisme, waardoor 
ineens blanke en gekleurde gewonden 
bij elkaar kwamen, gewonde heersers 
bij gewonde overheersten. De context 
van de contradictoire stromingen 
van pacifisme en bellicisme1, de 
stroming die eeuwige vrede niet als 
een droom maar als een nachtmerrie 
beschouwde. En dan is er de context 
van het opkomende socialisme, ofwel: 
de context van verschillende klassen 
en standen die door de oorlog bij 
elkaar kwamen en van wie in het 
hospitaal overduidelijk bleek dat zij 
weinig van elkaar verschilden. Rijk 
of arm, adel of niet: zoals Shylock 
zei in Shakespeare’s The Merchant 
of Venice, zij bleken allen te bloeden 
als ze gewond raakten. En er was de 
context van de eerste feministische 
golf waarin vrouwen rechten claimden 
die hen door de oorlog in de schoot 

werden geworpen, en daarna weer 
deels ontnomen. Dit had allemaal 
zijn invloed op de wijze van, de 
consequenties van en de dilemma’s 
van de verpleging.
Nog afgezien daarvan of de verpleging 
geschiedde door mannen of vrouwen, 
was er binnen die verpleging in de 
allereerste plaats de context van 
de plek: had de zorg plaats in een 
eerstehulppost, een fronthospitaal of 
een basishospitaal. Ook maakte het uit 
waar de zorg werd verleend. De zorg 
aan het Westfront verschilde van die 
aan het Oostfront, verschilde van die 
in de Balkan, verschilde van die aan 
de Dardanellen, verschilde van die in 
Italië, verschilde van die in het Midden-
Oosten, verschilde van die in Afrika, als 
daar al van verpleging sprake was. Als 
het regende, of als het vroor was het 
werk in een hospitaal in de nabijheid 
van het front van een andere aard dan 
wanneer het droog en/of warm was. 
Zeker bij sneeuw en vrieskou was het 
fronthospitaal een zeer harde plek om 
te werken, en dat gold al helemaal 
als de hospitalen onder vuur kwamen 
te liggen wat zeker in de tijden van 
bewegingsoorlog vaak het geval was, 
overigens in veruit de meeste gevallen 
zonder opzet maar gewoon als gevolg 
van slecht mikken2,3 (207,211). 

Binnen de verpleegsters was er 
de context van rivaliteit tussen de 
professionele verpleegsters en de 

Tussen heilige en hoer
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Samenvatting
De verpleegsters in de Eerste Wereldoorlog kregen te maken met 
problemen, dilemma’s, spanningen en contradicties die voor een groot deel 
niet alleen hun werk zelf, maar ook de beeldvorming over dat werk en de 
verpleegsters zelf bepaalden. Te noemen zijn de wonden die zelfs voor de 
professionals onder hen vaak volkomen vreemd waren; de tegenstelling 
tussen deze professionals en de vrijwilligers; de militaire wereld die de 
meesten van hen volkomen vreemd was en de populatie van mannelijke 
zieken en gewonden in de kracht van hun leven die eveneens vreemd was, 
aangezien dat juist de populatie is die normaliter in ziekenhuizen vrijwel 
geheel ontbreekt. En die mannen kregen zij geregeld naakt te zien, een 
ervaring die velen van hen nog nooit hadden meegemaakt. In de propaganda 
werden de verpleegsters voorgesteld als heiligen die louter aan een zachte 
streling en een goed hart genoeg hadden om de perfecte verzorgster te 
zijn (behalve waar hardheid was vereist zoals bij de neurotici of dicht bij 
het front), terwijl zij noodgedwongen soms ook pijn veroorzaakten en de 
soldaten moesten zeggen wat zij moeten doen en laten (wat sommige 
van die soldaten zagen als een inbreuk op de ‘natuurlijke orde’: de man 
beveelt en de vrouw gehoorzaamt). Daardoor was het beeld over hen 
dubbelzinnig: zij waren heilige of hoer. Maar daardoor was ook al snel 
duidelijk dat het beeld van de propaganda vals was. Dat beeld van de louter 
liefhebbende zuster, een beeld dat aseksueel was bedoeld, maar tegelijk 
seksualiserend werkte, kon nooit of te nimmer met de omstandigheden van 
de oorlog in overeenstemming worden gebracht; was er zelfs het totale 
tegenovergestelde van. 

in groten getale binnenstromende 
vrijwillige hulpkrachten zoals de 
meiden van het bekende Voluntary 
Aid Detachment, de VAD’s. Of die 
tussen verpleegsters afkomstig uit 
oorlogvoerende en neutrale staten3 (93).  

De vrijwillige verpleegsters waren 
voor het overgrote deel voor de oorlog 
niet eens in de medische sector actief 
geweest, maar ook voor degenen bij 
wie dat wel het geval was geweest, 
zal de patiëntenpopulatie nieuw zijn 
geweest: mannen tussen 18 en 40, 
juist de groep dus die normaliter in 
hospitalen uitblinkt door afwezigheid.
Al die verpleegsters kwamen te 
werken in een context bepaald door 
de aanwezigheid van veel mannen in 
een zeer beperkte ruimte met hooguit 
geringe en voor de mannen zelfs 
helemaal geen mogelijkheden tot 
afzondering, al waren het wel mannen 
die vaak in niets meer leken op de 
schone jongelingen die zij voorafgaand 
aan de oorlog hadden gezien, hetzij 
in het echt, hetzij in hun dromen. 
Veruit de meesten van hen hadden 
voorafgaand aan hun dienst zelden 
of nooit een naakte man gezien, laat 
staan dat zij juist die plek hadden 
gewassen die van een man een man 
maakt. 
Al deze contexten maken van een 
thema als ‘verpleegsters in de 
Eerste Wereldoorlog’ een immense 
lappendeken van verschillende, 
deels overlappende, deels 
tegenstrijdige werkzaamheden, 
ervaringen, consequenties, dilemma’s, 
beoordelingen en veroordelingen.

Het vrouwbeeld en oorlogsverpleging
Er werd en soms wordt weleens 
gezegd dat oorlog geen plek is voor 
vrouwen. Maar in ieder geval speelden 
zij een grote rol in de propaganda 
van oorlog. Op posters riepen 
vrouwen mannen op om dienst te 
nemen, daarmee inspelend op het 
schaamtegevoel dat bij veel mannen 
ontstaat als die tedere en liefhebbende 
vrouwen blijkbaar dapperder zouden 
zijn dan zij als zij mannen waren 
geweest. Maar dat waren zij niet. 

http://www.leovanbergen.nl/
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Zij waren vrouwen en dus was het 
slagveld niet hun plek. Vrouwen 
werden niet gezien als strijders, maar 
als verpleegsters van nature. En als 
iemand iets van nature is, zijn opleiding 
en betaling in feite overbodige 
luxeartikelen.
In een Nederlands boekje uit 1870 
over het Rode Kruis werd gezegd dat 
verpleging niet zozeer een roeping was 
die iedere vrouw had, maar een beroep 
en dus goed betaald moest worden. 
Maar de schrijver, die zijn boek niet 
voor niets de titel Een Waarschuwende 
Stem aan mijn Vaderland had 
meegegeven, had niet bepaald de 
tijdgeest mee4. Doorgaans werd eind 
19de eeuw en nog vele decennia 
daarna, de verpleegster gezien als 
een soort moeder van de gewonden 
die eigenlijk maar één kwaliteit zou 
hoeven te hebben: een goed hart. Het 
was een visie die bijvoorbeeld door 
Abraham Kuyper in 1915 in een lezing 
voor gereformeerde verpleegsters werd 
uiteengezet. ‘Bij alle ziekbed toch’, zo 
hield hij zijn gehoor voor, ‘is de vrouw 
steeds de eerstgeroepene. De vrouw 
waar het gaat om ’t hart, en de man 
eerst opdagend als ’t aankomt op 
betoon van kracht in hand en arm, of 
op de geleerdheid, die in den schedel 
huist5.’
En dat Kuyperiaanse beeld werd 
ook voor de oorlogsverpleegsters 
van kracht verklaard. Zoals moeders 
voor hun kinderen, werkten zij met 
heel hun hart, vol liefde en overgave 
voor hun patiënten, voor, zoals zij 
ook vaak zelf zeiden, ‘hun jongens’, 
jongens overigens die met regelmaat 

de verhalen aandikten over hoe zij hun 
verwondingen hadden verkregen, om 
indruk op de verpleegsters te maken. 
Het maakt dat veel van de verhalen 
die verpleegsters over hen vertelden 
warm en vriendelijk waren, maar ook 
volslagen aseksueel. Verhalen dus die 
volledig in overeenstemming waren 
met het beeld dat ook de propaganda 
schetste en de militair-politieke 
autoriteiten graag wilden zien6 (197). 

Geheel en al toevallig noch 
zonder consequenties, was die 
moedermetafoor dan ook niet. Door 
oorlogsverpleegsters met moeders 
te vergelijken ging de verpleging 
nog meer dan toch al het geval 
was binnen de grenzen van het 
vanzelfsprekende vallen, werd 
zij nog sterker dan voorheen een 
natuurlijke, een vanzelfsprekende en 
daarmee een gratis te vervullen taak, 
in plaats van een te betalen beroep. 
Oorlogsverpleging werd in feite een 
vorm van mantelzorg en gezien als 
een soort dienstplicht voor vrouwen. 
Zij kon daardoor worden ingezet als 
de typisch vrouwelijke bijdrage aan 
de strijd van en voor het vaderland. 
De man vecht en de vrouw verzorgt 
en beide taken waren noodzakelijk 
om de oorlog tot een succesvol einde 
te kunnen uithouden. Of zoals een 
Nederlandse officier van gezondheid 
het in 1910 al had uitgedrukt, toen 
er voor het eerst verpleegsters in 
militaire hospitalen werden toegelaten: 
‘De werkzaamheid der vrouw op het 
gebied der ziekenverpleging is te 
beschouwen als eene natuurlijke en 
logische uitbreiding van die voor het 
gezinsleven7.’ Ook in zijn ogen was de 
vrouw naast het ziekbed de natuurlijke 
evenknie van de man op het slagveld. 
En het waren zeker niet louter mannen 
die er zo over dachten. De latere 
feministe en pacifiste Vera Brittain, 
VAD-verpleegster, schrijfster van het 
magnifieke Testament of Youth, en na 
de oorlog overtuigd pacifiste, gaf als 
verklaring voor haar verpleegwerk dat 
zij, omdat zij nu eenmaal geen man 
was en dus niet mocht vechten, het, 
‘op één na beste’ ging doen8 (213-214). 

Er waren vrouwen die de toenmalige 
feministische strijd voor het stemrecht 
zelfs louter steunden omdat dan ook 
de vrouw de plichten die de man had 
te vervullen, zou moeten aanvaarden9. 
Een soort maatschappelijke dienstplicht 
als militair verpleegster hoorde daar 
zeker bij. Het medische humanitarisme 
veranderde erdoor van een kompaan 
van de anti-oorlogsstrijd, zoals 
bijvoorbeeld Rode Kruis-stichter  
Henri Dunant het graag had gezien,  
in een tegenstander ervan.

Een tweede gevolg was echter dat 
oorlogsverpleging ondanks alle 
aseksuele propaganda onherroepelijk 
werd geseksualiseerd. Het was niet 
zomaar een willekeurige verpleegster 
die naast het bed van een gewonde 
haar beroep stond uit te oefenen, maar 
een jonge vrouw wier zachte aanraking 
en zoete stem het lijden van een jonge 
man moest verlichten. 
Er was dan ook een nadeel verbonden 
aan dat beeld van natuurlijke, zachte 
lieflijkheid, dat beeld van moederlijke 
toewijding. De aanwezigheid 
van dergelijke verpleegsters zou 
mannen er weleens toe kunnen 
brengen langer in het hospitaal te 
willen blijven dan militair gewenst. 
Het zou weleens ten koste van het 
oorlogsenthousiasme kunnen gaan. 
Dus werden verpleegsters bij zo’n 
beetje alle oorlogvoerende landen 
zoveel als mogelijk weggehouden van 
de fronthospitalen, wat bijvoorbeeld 
zeer tegen het zere been was van 
suffragette Mabel St. Clair Stobart, die 
in de Balkanoorlog van 1912-1913 het 
Women’s Sick and Wounded Convoy 
Corps had opgericht, en in de  
Eerste Wereldoorlog werkte bij de  
St. John’s Ambulance Association. 
Zij had grote bezwaren tegen deze 
opvatting, omdat volgens haar alleen 
vrouwen voor de juiste, prettige sfeer 
konden zorgen die voor spoedig herstel 
zo bitter noodzakelijk was, waardoor 
de mannen weer naar het front konden 
terugkeren. Vrouwelijkheid kon volgens 
haar zeer wel worden ingezet ter 
ondersteuning van het militaire bedrijf 
en was allesbehalve een verzwakking 
daarvan10.

Fig. 1: De rol van de vrouw in de propaganda.
Bron: Paul Moeyes, Zwaardjaren (Amsterdam: 
Arbeiderspers, 2017) 252.

Fig. 2: De verpleegster als moeder.
Bron: Paul Moeyes, Zwaardjaren (Amsterdam: 
Arbeiderspers, 2017) 260. Tekening: Harrison Fisher.
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Gehoor vond zij niet. De 
Frontschwester, zoals bezongen in het 
uit 1936 stammende Frontschwestern 
– Ein Deutsches Ehrenbuch, is 
een mythe11. Henriette Riemanns 
Schwester der vierten Armee kan 
bijvoorbeeld als één lange, vergeefse 
poging worden gelezen om zichzelf 
dichter aan het front werkzaam te 
krijgen12. En dat gold ook voor sommige 
ziekenafdelingen, enigszins paradoxaal 
in de eerste plaats uiteraard de zaal 
met geslachtszieken. Een verblijf 
tussen hen werd niet kies gevonden 
voor beschaafde dames. Maar het gold 
ook voor de krankzinnigeninstituten. 
Ook zij geleken vaak het niemandsland 
tussen de fronten: een gebied volledig 
ontdaan van vrouwen. Ook in hen 
werd aan mannelijke, aan zogenaamd 
van nature harde verplegers de 
voorkeur gegeven. De hardnekkige 
psychiatrische patiënten, althans de 
soldaten onder hen, moesten banger 
voor het hospitaal worden dan voor 
hun leven als soldaat. Zij mochten 
het ziekenhuis vooral niet als prettig 
gaan ervaren, dan zouden zij vanzelf 
wel teruggaan. Dus werden vrouwen 
geweerd. Behalve dat alleen mannen 
geacht werden de wilskracht te 
hebben voor het uitvoeren van de 
harde behandeling die dit resultaat 
moest bewerkstelligen, zou van de 
aanwezigheid van vrouwen een 
veraangenamend effect uitgaan, wat 
het bereiken van het beoogde resultaat 
in gevaar kon brengen13,14.
VAD-verpleegster Claire Elise Tisdall 
was dan ook uitermate verbaasd 
toen zij per ongeluk met een groep 
mental cases te maken kreeg. Wegens 
plaatsgebrek in de ambulances 
had ze in het station achter moeten 
blijven nadat de ‘vlees en botten’-
gewonden al van de hospitaaltrein in 
de ambulances waren overgebracht. 
Ze zag toen een speciale, geheel 
geblindeerde ambulance aan komen 
rijden, en vroeg aan een van de 
achtergebleven mannelijke verplegers 
waar die voor was. De trein was toch 
al leeg? Dat bleek niet het geval. Er 
kwam een aantal volledig opgegeven 
psychiatrische patiënten tevoorschijn. 
‘Er was niets dat men kon doen om 
hen te helpen en ze werden naar een 
speciale plek vervoerd. Ze waren 
vreselijk15 (217).’ 
Die hospitaaltreinen waren sowieso 
enorm confronterend. Zo confronterend 
zelfs dat als verpleegsters inderdaad 
zouden zijn gezegend met niets anders 
dan een goed hart, het hen direct te 
veel zou zijn geworden. Zo beschreef 
een anonieme Britse verpleegster 
het theater van duizenden gewonde 

mannen dat het vertrek van een 
hospitaaltrein kenmerkte. Zij zag 
‘gewonden die geen lach meer lieten 
horen, noch enig ander geluid’.

Ze werden op draagbaren naar 
de trein gedragen, een tijd op de 
houten platforms gelegd, tot hun 
kin bedekt met lakens. [...] Ik zag 
een jongeman uit Londen van wie 
het gezicht zozeer kapotgeschoten 
was dat alleen zijn ogen niet bedekt 
waren met lagen verband, en daaruit 
sprak de eerste zucht van de dood. 
[...] Buiten een vierkant bakstenen 
gebouw [...] werden de ‘zware’ 
gevallen uitgeladen: mannen met 
brokken metaal in hun longen en 
ingewanden, die grote klodders 
bloed uitkotsten, mannen bij wie 
de armen en benen weggerukt 
waren van hun lichaam, mannen 
zonder neus, de hersenen sijpelend 
uit gaten in hun schedel, mannen 
zonder gezicht16.

Hoezeer ook propagandabeelden eruit 
bestonden dat verpleging de vrouw 
van nature was meegegeven, beelden 
waarin hospitalen als gerieflijke, 
schone ruimtes werden voorgesteld 
waarin louter beeldschone, ofschoon 
uitermate kuise, hooggesloten 
verpleegsters alle zorgen van hun op 
die foto’s altijd goed geluimde patiënten 
wegnamen, er waren uiteraard wel 
professionele verpleegsters en die 
zagen die beeldvorming doorgaans met 
lede ogen aan. Het leidde tot frictie met 
de boven hen geplaatsten, die vaak het 
verpleegberoep niet serieus namen. 
De Belgische Rode-Kruisverpleegster 
in hospitaal l’Ocean in De Panne, 
Jane de Launoy, merkte op, toen 
een generaal had laten weten dat 
beminnelijkheid de enige eigenschap 
was die een verpleegster zou hoeven 
te bezitten, dat daarmee alleen nog 
nooit iemands leven was gered17 (107). 

Maar het leidde ook tot gespannen 
verhoudingen met de vaak uit wat 
hogere standen afkomstige vrijwillige 
verpleegsters, die nogal eens geloof 
hechtten aan het hen voorgehouden 
beeld dat geduld, een goed hart en 
een liefdevolle blik voldoende waren 
en die er daarbij van overtuigd waren 
die kwaliteiten te bezitten. De harde 
praktijk zou hen vaak al snel anders 
leren. Hun werd door de doorgaans 
uit de wat lagere standen afkomstige 
beroepsverpleegkundigen vaak het 
vuur na aan de schenen gelegd om 
hen ervan te doordringen dat zij zich 
vanwege hun hogere afkomst en 
opleiding niets moesten verbeelden en 
dat hun aanwezigheid het pure gevolg 

was van een gebrek aan menskracht 
en niets anders8 (205-214). Het is een 
van de redenen achter het beeld van 
vervaarlijk ‘manwijf’ dat van veel van 
de beroepsverpleegsters tijdens en na 
de oorlog is geschetst.
Aan het Westelijk front werd de 
wrevel met name manifest in de 
bewegingsmaanden van de strijd, toen 
de vele evacuaties de samenwerking 
met de vrijwillige, ongeoefende 
verpleegsters sterk onder druk zette. 
Dat zou tot het denkbeeld kunnen 
leiden dat aan het Oostfront die wrevel 
dus nog veel heftiger was, maar dat 
was niet zo. De frictie professioneel-
vrijwillig was daar nagenoeg afwezig 
omdat er in Oost-Europese landen 
nauwelijks professionele verpleegsters 
waren. Zij waren vrijwel zonder 
uitzondering leden van religieuze 
ordes of nauwelijks opgeleide Rode 
Kruis-vrijwilligsters. Daardoor was het 
verpleegprobleem daar ook nog veel 
groter dan tussen de Belgische kust en 
de Zwitserse Alpen6 (8). Want hoe groot 
de wrevel ook was tussen de beroeps 
en de vrijwilligers, die laatsten kwamen 
wel onder de hoede van de eersten 
en leerden daardoor doorgaans 
snel bij, goedschiks of kwaadschiks. 
Maar het was wel een opleiding in de 
praktijk, met voor de patiënten alle 
gevolgen van dien voorafgaand aan 
het stadium van volleerdheid. Riemann 
gaf enkele bloederige voorbeelden 
van het gebrek aan kunde en kennis 
die vrijwillige verpleegsters soms 

Fig. 3: Jane de Launoy.
Bron: Jane de Launoy, Oorlogsverpleegster.
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ten toon spreidden12 (61-62,66). Maar dat 
was niet hun fout. Het is direct op de 
oorlogssituatie terug te voeren. Ten 
eerste maakte die het noodzakelijk de 
eisen terug te brengen en ten tweede 
was er voor voorafgaande scholing 
weinig tijd en ook, zo werd althans 
gezegd, weinig geld. Dat werd voor 
andere zaken ingezet.

Het medisch tekort
Niet alleen het artsendeel, ook de 
verpleegafdelingen van de medische 
diensten groeiden enorm, als gevolg 
van de instroom van vrijwillige 
en beroepsverpleegkundigen. Zo 
nam in de kleine twee jaar van 
oorlogsdeelname het Amerikaanse 
Army Nurse Corps toen van 400 
naar 21.500 verpleegsters. De 
Duitse medische dienst groeide 
aan tot alleen al 200.000 vrijwillige 
verpleegsters18. Vanzelfsprekend had 
deze drainage van medisch personeel 
een desastreus effect op de civiele 
geneeskunde, ook omdat degenen 
die achterbleven door de bank 
genomen niet de meest competente 
artsen en verpleegkundigen waren. 
Maar die massale trek naar front en 
oorlogshospitaal vermocht niet te 
verhinderen dat hun aantal te gering 
bleef, simpelweg omdat het aantal 
zieken en gewonden, fysiek en 
psychisch, maar niet wilde afnemen, 
integendeel. Procentueel was er 
weliswaar van vooruitgang sprake, 
maar dat was aan de absolute 
aantallen in het geheel niet terug te 
zien.
Er moet worden geconstateerd 
dat geen medische organisatie 
opgewassen was tegen de druk, 
de hectiek, de chaos en met name 
de hoeveelheid en ernst van de 
verwondingen in 1914-1918. Tijdens 
een offensief werkten de verpleegsters 
dag en nacht door, waarbij zij in 
tegenstelling tot de artsen ook nog 
eens moesten rennen van de ene 
naar de andere gewonde liggend 
op een bed, op een strozak of op 
de grond. Maar er was geen kruid 
gewassen tegen de niet-aflatende 
stroom van gewonden, ook niet 
als ‘vijandelijke gewonden’ terzijde 
werden gelegd; die overigens met 
enige regelmaat als proefkonijnen 
werden gebruikt als verpleegsters 
nieuwe methodieken moest worden 
bijgebracht17,19 (134),(175). Ondanks, 
door de komst van burgerartsen en 
niet-militaire verpleegkundigen, alle 
civiele beïnvloeding, verwerd het 
oorlogshospitaal daardoor in een 
onpersoonlijke fabriek, waar voor 
individuele aandacht geen tijd was, en 

die de meeste soldaten dan  
ook weinig sympathiek was.  
Erich-Maria Remarque was dan 
ook, in zijn Im Westen nichts Neuss, 
allesbehalve de enige die over 
het hospitaal zei dat je daar de 
werkelijkheid van de oorlog kon zien20. 
Emiel Selschotter, de dorpsonderwijzer 
van Alveringem, zei al in november 
1914 dat het nabije oorlogshospitaal 
‘de waanzin van oorlog’ toonde21. En 
landgenoot Frans Smits noemde een 
verhaal dat hij over L’Océan schreef 
niet voor niets ‘Het Huis der Smart’22. 
Veel schrijvende verpleegsters 
stemden in. De Launoy beaamde in 
haar dagboek dit gruwzame beeld 
volop17 (133), zoals ook Riemann deed. 
Zij schreef dat de verpleegsters de 
soldaten die gezond en sterk naar het 
front waren vertrokken, als eersten 
weer zagen terugkeren, maar dan 
wanhopig vastklampend aan ‘de 
restanten van hun leven’12 (97-98). 

Ellen La Motte, schrijfster van  
The Backwash of War, schreef dat 
maanden van rust, maanden van 
verveling, min of meer plotseling 
konden worden afgewisseld met 
dagen, weken of maanden van 
intens harde, schijnbaar eindeloze en 
grotendeels vruchteloze, wanhopig 
makende medische arbeid23 (v-vi,82). 

En dat gold voor alle hospitalen, van 
eerstehulppost tot basishospitaal. De 
drukte verplaatste zich na verloop 
van tijd naar achteren. De bedden 
in de veldhospitalen werden steeds 
dichter bij elkaar geschoven, zodat er 
nauwelijks nog manoeuvreerruimte 
voor de verpleegsters over was. In een 
Casualty Clearing Station in Corbie 
moesten tijdens het Somme-offensief 
in 1916 acht beroepsverpleegsters, 
samen met wat vrijwillig personeel, 
soms meer dan 1500 gewonden per 
dag verzorgen24.
De onderbezetting was chronisch 
en van alle legers, maar, als we ons 
even tot het Westelijk front beperken, 
waarschijnlijk het grootst in het 
Franse leger. De Franse militair-
geneeskundige dienst was ingericht 
volgens een in 1910 gemaakte 
schatting van het benodigde aantal 
artsen en verpleegkundigen, een 
schatting die niet werd bijgesteld 
toen de moderne oorlog toch iets 
meer slachtoffers bleek te vergen dan 
de militaire plannenmakers hadden 
bedacht. Ook bleek het niet mogelijk 
artsen, verpleegkundigen, brancardiers 
en middelen te verplaatsen naar de 
streek waar de meeste gewonden 
vielen. Het was niet aan de medici 
om hierin verandering te brengen. 
De militaire geneeskunde viel onder 

het militaire opperbevel, en elke 
verandering in de organisatie van 
de militair-geneeskundige dienst 
moest door dat opperbevel worden 
goedgekeurd25. Die bleef meestal 
uit, waarschijnlijk door gebrek aan 
belangstelling voor de medische zorg, 
een chronisch euvel dat tot diep in 
de twintigste eeuw zo’n beetje iedere 
krijgsmacht zou kenmerken. 
Die onderbezetting had behalve 
drukte ook nog andere vervelende 
consequenties. Noodgedwongen 
werden steeds meer handelingen 
overgelaten aan mensen die daar 
niet voor waren opgeleid. Ook 
diagnoses werden vaak overgelaten 
aan verpleegkundigen, die ook nog 
eens met regelmaat de behandelwijze 
bepaalden, al was het maar omdat 
dat wat de arts had voorgeschreven 
in de hectische praktijk of bij gebrek 
aan medicatie onuitvoerbaar 
was. Tevens kregen zij, evenals 
bijvoorbeeld brancardiers, om de tijd 
de verantwoordelijkheid voor de triage 
in de schoot geworpen, toch al een 
kritiekgevoelig onderwerp. En dit gold 
ook voor de anesthesie en soms zelfs 
voor chirurgische ingrepen, ook al 
werd dat eigenlijk gezien als een puur 
mannelijke bezigheid omdat er immers 
intelligentie en fysieke kracht bij nodig 
zou zijn. Gevolg hiervan was dat na 
de oorlog artsen hun expertise weer 
gingen claimen, erop wijzend dat het in 
de oorlog vaak was misgegaan omdat 
het verpleegkundigen waren geweest 
die de verdoving hadden toegediend 
of de ingreep hadden uitgevoerd, 
waarmee zij zichzelf in één moeite door 
van alle blaam zuiverden6 (2,99). 

De anesthesie was overigens weinig 
geliefd bij de patiënten. Er heerste een 
vrij algemeen gedeelde angst over wat 
dokters, maar zeker ook verpleegsters, 
wel niet allemaal met hun lichaam 
konden uitvreten als zij onder zeil 
waren. Van de andere kant was het 
ook een mooi excuus bij misdragingen. 
Een Brits soldaat voerde hallucinaties 
als gevolg van de verdoving op als 
verklaring na het verkrachten van een 
verpleegster. Hij had haar voor zijn 
vriendin aangezien. Blijkbaar vond 
hij verkrachten van zijn vriendin de 
normaalste zaak van de wereld19 (170). 

Een tweede gevolg van de enorme 
drukte was een al even enorme 
vermoeidheid, een vermoeidheid 
die in het hele gestel ging zitten, 
de psychische weerbaarheid zwaar 
ondermijnde, verder werken in feite 
medisch onverantwoord maakte, zowel 
voor henzelf als hun patiënten, en niet 
met een paar nachten doorslapen weer 
voorbij was, wat niet wegneemt dat een 
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paar nachten lekker doorslapen al  
als een zeer groot geluk werd  
gezien17 (134, 166, 235, 237). 

Gevoelloosheid
Het waren die vermoeidheid 
gecombineerd met de gruwelijke 
beelden die ze te zien hadden 
gekregen die de verpleegsters vaak 
gevoelloos en depressief maakten. 
Zeker de gevoelloosheid had echter 
een waardevolle kant. Zij was gewoon 
noodzakelijk om het werk te kunnen 
blijven uitvoeren. In combinatie met 
gewenning fungeerden apathie en 
daaruit voortkomend desinteresse als 
een muur om niet volkomen gek te 
worden. Het uitte zich het duidelijkst in 
het gemak waarmee velen na verloop 
van tijd de doden accepteerden, 
vooropgesteld dat die er ten minste niet 
ál te gruwelijk uitzagen.
Kate Luard, een verpleegster van 
het British Red Cross, zag bij Ieper 
in augustus 1917 velen sterven. Hun 
bedden werden meteen weer gevuld.

Men is zo gewend geraakt aan hun 
sterven, dat het geen indruk meer 
achterlaat behalve een vaag gevoel 
van medisch falen. Je vergeet totaal 
dat ze eens burgers waren, dat ze 
gisteren nog gezond van lijf en leden 
waren26.

En ook Mary Borden, al stort ze aan 
het eind van haar autobiografische 
Forbidden Zone volledig in, beschreef 
de afstomping die ze in haar 
chirurgisch hospitaal doormaakte, een 
afstomping die haar tot een geestelijke 
equivalent had gemaakt van de 
lichamelijke wrakken die ze dagelijks 
voor ogen kreeg.

Soms moesten [na een amputatie] 
de nog in stukken kledij verpakte 
armen en benen opzij geduwd 
worden. Omdat ze van niemand 

meer waren en ook voor niemand 
van enig belang waren, gooiden we 
ze op de vloer en dronken een kopje 
warme chocola27 (92,98,102,149-150). 

Maar hoe gevoelloos ook, zij zagen de 
werkelijkheid van de oorlog natuurlijk 
wel. Frances Cluett schreef in een 
van haar brieven naar huis, dat je 
over de oorlog kunt lezen, en over de 
gewonden, maar, ‘als je er oog in oog 
mee komt te staan, ik zeg je, het breekt 
je hart. […] Het is beestachtig, het is 
een koudbloedige moordpartij, het is de 
hel op aard28.’
De Launoy zei na de oorlog dat zij het 
geloof in het leven had verloren; haar 
illusies had begraven. Te vaak had zij 
de slechte kanten van de mens gezien. 
Zij was een van degenen bij wie de 
gewenning en de afstomping maar 
niet wilden komen, hoewel ook zij wist 
dat die eigenlijk levensnoodzakelijk 
waren. In mei 1918 noteerde zij in haar 
dagboek dat de ‘angstige doodstrijd 
van velen, het geschreeuw, de 
wanhopige handen aan mijn jurk,  
het lijden van het arme volk’, een 
‘echte foltering’ waren. ‘En ik moet 
opschieten en doen of ik totaal 
gevoelloos ben17 (264).’ 
De Duitse Rode-Kruisverpleegster 
Käthe Russner klaagde in oktober 
1918 over splijtende hoofdpijn. Ze 
had het gevoel dat haar hoofd op 
exploderen stond, maar ze moest 
wakker blijven. En toen moest de 
ontdekking van een zolder, overladen 
vol met aan hun lot overgelaten 
gewonden die in het hospitaal zelf 
niet meer terecht hadden gekund, en 
waar men haar maar niets van had 
gezegd, nog komen. Vertwijfeld vroeg 
ze in een brief aan haar vader of dit  
nu echt de wil van God was29. En  
Enid Bagnold nuanceerde in haar  
Diary without Dates de 
noodzakelijkheid van de gewenning 
met de opmerking dat het dan wel de 
toekijker, en niet de stervende was, die 
vergiftigd was geworden30 (78,88). 

Bovendien zadelde de gewenning 
de artsen en de verplegenden met 
een dilemma op. Het was door de 
massaliteit en gruwelijkheid onmogelijk 
de pijn van iedere patiënt continu 
mee te voelen, maar voor een goede 
verpleging van dat individu was dat 
eigenlijk wel noodzakelijk. Door deze 
problematiek werden voor artsen en 
verplegers zo gemakkelijk bereikbare 
medicamenten als morfine niet alleen 
aan de gewonden toegediend31. En 
ook de toediening aan patiënten 
gebeurde deels ten gunste van de 
medici. Het uiten van pijn zou het 
werk van de artsen en zeker dat van 

de verpleegkundigen nog verder 
verzwaren. Onder druk van de situatie 
kon dit leiden tot het iets te enthousiast 
strooien met opiaten simpelweg om 
de patiënt stil te krijgen zodat ook de 
andere gewonden konden worden 
geholpen. Maar pijn moest door de 
patiënten ook zo min mogelijk worden 
geuit, zoveel mogelijk genegeerd, 
omdat dat zogenaamd mannelijk zou 
zijn, ook volgens de verpleegsters. 
Ook zij zagen het uiten van pijn als 
een teken van onmannelijke zwakte 
met alle gevolgen van dien voor 
de behandeling die de als mietje 
weggezette patiënt vervolgens kreeg. 
Onnodig te zeggen dat een dergelijke 
houding fiks werd versterkt door de 
militaire setting met zijn zogenaamd 
mannelijke normen en waarden  
waarin het medische werk  
plaatshad19 (162,327-331). 

De ziekten en verwondingen
Wat mankeerde nu die gewonden en 
zieken waar de verpleegsters oog 
in oog, hand in hand, lijf aan lijf mee 
kwamen, even afgezien van de velen 
met kogel- en granaatverwondingen? 
Er waren er nogal wat met long- en 
gewrichtsproblemen als gevolg van 
de kou. In de winter van 1916-1917 
schreef Mary Pollard, een verpleegster 
van de Queen Alexandra’s Imperial 
Military Nursing Service:

Die hele winter kregen we bronchitis 
en reumatiekpatiënten binnen. 
Sommige bronchitispatiënten 
waren er even erg aan toe als de 
vergasten. Maar de reumapatiënten 
waren echt het ergst. Het was zielig 
om te zien, deze jongemannen 
volkomen kreupel van de reuma, 
soms zo krom lopend dat ze wel 
tachtig in plaats van twintig  
leken15 (186). 

En Riemann schreef over de in haar 
hospitaal binnengebrachte soldaten, 
die niet gewond waren, maar van wie 
desondanks door bevriezing een voet 
moest worden geamputeerd. ‘Kan 
ook maar iemand begrijpen, wat dat 
betekent?12 (191,206,237)’ 
Het woord ziekte zou in 1918 een 
nieuwe betekenis krijgen en alle 
onschuld verliezen. Margaret Ellis, 
leerling-verpleegster in het General 
Hospital Etaples, zag de medische 
radeloosheid toen vanaf voorjaar 1918 
de Spaanse Griep in al zijn kracht om 
zich heen greep. Het enige dat gedaan 
kon worden was het de zieken zo 
comfortabel mogelijk maken en dan 
bidden dat ze of overleefden of dat hun 
doodsstrijd niet al te lang zou duren. 

Fig. 4: Kate Luard.
Bron: John Stevens, Caroline Stevens, The Letters of 
Kate Luard.
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Maar zelfs dat comfortabel maken was 
al een helse klus.

Ze waren allemaal incontinent, 
waardoor je constant aan het 
wassen en beddengoed aan het 
verwisselen was. Ik herinner me een 
jongen van top tot teen te hebben 
gewassen en tien minuten later kon 
ik weer opnieuw beginnen15 (286). 

En dan waren er de gasslachtoffers die 
telkens weer tot verbijstering leidden. 
Niets in hun opleiding had de artsen 
en beroepsverpleegkundigen erop 
voorbereid, laat staan dat de vrijwillige 
verpleegsters wisten hoe te handelen. 
Mannen, zo schreef historicus  
Lyn MacDonald in haar Roses of No 
Man’s Land,

snakkend naar adem; met hun 
blauwe gezichten en doodsbleke 
huid; en, het ergst van alles, met 
hun angst als het vocht in hun 
longen stijgt en stijgt totdat ze erin 
verdrinken. Die angst werd nog 
vergroot doordat de meesten van 
hen verblind waren en met hun 
stikkende lichamen gevangenzaten 
in de duisternis15 (85). 

Konden de artsen bij hun 
beschrijvingen van de gasslachtoffers 
gewoonlijk nog enige professioneel 
genoemde distantie bewaren, van de 
verpleegsters, die het meest direct 
en het langdurigst met hen te maken 
kregen, was dat vaak te veel gevraagd. 
Verpleegster C. Macfie van het 
Casualty Clearing Station nr. 11  
in Godswaerveldt, schreef tijdens  
Ieper III:

De mosterdgasslachtoffers beginnen 
binnen te komen. Het was vreselijk 
hen te zien. [...] De arme knullen 
waren hulpeloos en de verpleegsters 
moesten hen hun uniformen 
uittrekken, doordrenkt met gas, en 

zo goed als ze konden voor hen 
zorgen. De volgende dag waren alle 
verpleegsters geel en duizelig. Zelfs 
hun haar was geel geworden en ze 
waren er bijna net zo erg aan toe als 
de mannen, enkel en alleen van de 
dampen van hun kledij32.

S. Millard, waarschijnlijk eveneens 
sprekend over mosterdgas, schreef dat 
gasverbrandingen folterend moesten 
zijn: ‘gewoonlijk klagen de gewonden 
niet, zelfs als ze de meest gruwelijke 
wonden hebben, maar gasslachtoffers 
zijn zonder uitzondering de pijngrens 
voorbij en kunnen het niet helpen het 
uit te schreeuwen33.’
Na het verplegen van een groep 
gasslachtoffers verzuchtte De Launoy 
moedeloos in haar memoires:

Waarom worden zij die oorlog 
willen en voorbereiden niet met 
de wreedste folteringen tot de 
verstikkingsdood gebracht… zij 
die er baat bij hebben anderen te 
vernietigen terwijl ze zelf veilig  
zijn17 (289). 

Het was een ontboezeming die veel 
leek op wat Brittain in een brief aan 
haar moeder schreef:

Ik zou willen dat al die mensen die 
zo welbespraakt schrijven over 
deze oorlog als een heilige oorlog, 
en dat al die kletsers die zo veel 
en zo vaak praten over doorgaan 
ongeacht hoe lang de oorlog nog zal 
duren, een geval van mosterdgas 
in zijn vroege stadium konden zien 
- om maar niet te spreken van tien 
gevallen. Ik zou willen dat ze die 
arme kerels konden zien, verbrand 
en vol met grote mosterdkleurige, 
etterende blaren, met blinde ogen 
[…] altijd vechtend om adem, met 
hooguit fluisterende stemmen, die 
zeiden dat hun kelen zich sloten en 
dat ze wisten dat ze zouden stikken. 

[Maar ze komen] nooit 
in Engeland [aan] in 
de staat waarin wij 
hen kenden. En dus 
blijven mensen maar 
zeggen dat het een 
door God gegeven 
oorlog is, terwijl er 
zoveel uitvindingen 
van de Duivel in 
aanwezig zijn8 (395). 

Maar hoe vreselijk de 
gasslachtoffers ook 
waren, op de keper 
beschouwd leverden 
ze niet veel werk op, 

omdat er gewoon niet veel aan gedaan 
kon worden, naast bidden en hopen. 
Veel meer werk zat er bijvoorbeeld in 
de behandeling van aandoeningen 
als loopgraafvoet. De voeten van de 
soldaten moesten worden gemasseerd, 
ingewreven met olie, verbonden, 
alles om er maar weer warmte in 
te krijgen. Vaak vergeefs. Ondanks 
alle inspanning bleek amputatie met 
regelmaat onvermijdelijk, als de tenen 
er niet al vanzelf waren afgevallen. 
Die behandelingen, als ze tenminste 
succesvol waren en het leven in de 
voeten terugkwam, waren extreem 
pijnlijk, waardoor de verpleegsters 
niet altijd de dank ten deel viel die ze 
verdienden19 (251, 275). 

En dan waren er nog de complicaties, 
zoals tetanus en gasgangreen, die 
niet alleen voor de gewonden, mild 
uitgedrukt, zeer vervelend waren, 
maar ook voor de verpleegsters. 
Evenals de gasslachtoffers en de 
gezichtsmismaakten, over wie zo 
dadelijk meer, leverden zij de meest 
vreselijke taferelen op. ‘De kwijl loopt 
langs zijn wangen of vliegt door de 
lucht en bespat de verpleegsters’, 
schreef De Launoy begin 1915 over 
een tetanuspatiënt.

De armen molenwieken. De tong 
zit vast tussen de ineengeklemde 
kaken. De door tetanus 
veroorzaakte stuiptrekkingen horen 
bij het verschrikkelijkste wat je kunt 
meemaken17 (78). 

Gasgangreen leverde daarbij ook nog 
een bijna niet te harden stank op, die 
met regelmaat de verpleegsters tot 
braken bracht. Bovendien had die 
stank van gasgangreen een extra 
dimensie zoals La Motte duidelijk 
maakte, toen zij sprak over een 
gasgangreenslachtoffer genaamd 
Marius:

De stank van zijn wonden doortrok 
de lucht, zijn vloeken hield niet 
op. [...] De hele tijd verspreidde de 
wond in de buik een vreselijke stank 
[...], want hij had gasgangreen, 
dat vreselijk stinkt. […] Naast hem 
lag een man met een fistel in het 
gezicht, die eveneens vreselijk 
stonk. Maar de man was aan zijn 
eigen geur gewend geraakt, en 
dus klaagde hij steen en been over 
Marius. Aan de andere kant lag 
een man die door de blaas was 
geschoten; de geur van urine had de 
zaal doordrenkt. Maar ook deze man 
had met zijn eigen stank leren leven, 
en ook hij klaagde over Marius, 
en de vreselijke stank van Marius. 

Fig. 5: Mosterdgasslachtoffer.
Bron: http://www.greatwar.nl/index.html

http://www.greatwar.nl/index.html
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Want Marius had gasgangreen en 
gasgangreen betekent dood, en het 
was de geur van de dood waar de 
anderen over klaagden23 (22-23). 

Maar het viel qua beleving 
toch allemaal in het niet bij de 
gezichtsmismaakten. Tisdall zei slechts 
één keer bijna te zijn flauwgevallen 
en dat was toen ze onverwacht 
met een gezichtsmismaakte werd 
geconfronteerd, een man wiens hele 
onderste helft van het gezicht was 
weggeblazen34 (99). 

Ook de Zwitsers-Franse verpleegster 
Henriëtte Rémi beschreef er een.

Zijn mond is volkomen misvormd 
door een lelijk litteken dat tot onder 
zijn kin doorliep. Alles wat van zijn 
neus over is, zijn twee enorme 
neusgaten, twee zwarte gaten 
waarop onze blik blijft hangen, en 
die ons doen afvragen wat er met 
deze man is gebeurd35.

Zij schreef behoorlijk open over de 
innerlijke strijd die moest worden 
gevoerd om met deze patiënten 
om te kunnen gaan: de angst die 
ze voor hen voelde, de afschuw die 
deze ‘monsters’, bij haar opwekten. 
Het duurde een hele tijd voor ze de 
empathie en het medeleven kon 
voelen die noodzakelijk waren om hen 
te helpen en te verzorgen. En haar 
gedachten gingen verder. Hoe moest 
het verder met zo iemand? Hoe zou 
zijn leven eruitzien? Een seksuele 
relatie leek haar even onwaarschijnlijk 

als bij de soldaten 
wier genitaliën 
waren weggesneden 
door rondvliegende 
granaatsplinters34 (100). 

Zij was zeker 
niet de enige met 
dergelijke zorgen. 
Gezichtsmismaakten 
probeerden met 
regelmaat met de 
verpleegsters te flirten 
omdat ze wilden 
weten of ze nog 
enigszins seksueel 
aantrekkelijk waren. 
En de verpleegsters 
op hun beurt waren 
met regelmaat 
verontwaardigd 
over echtgenotes 
of vriendinnen van 
gezichtsmismaakten die 
duidelijk moeite hadden 
met het nieuwe uiterlijk 
van hun geliefde, of 
beter: hun voormalige 

geliefde. Rémi en de anderen op haar 
afdeling hadden grote bewondering 
voor een vrouw die ogenschijnlijk 
met veel affectie haar echtgenoot 
verzorgde. Pas later hoorde ze dat zij 
dat alleen kon opbrengen omdat ze 
een minnaar had34 (110). 

Verzorgster en pijnbrengster
Al dit werk moest, zoals gezegd, 
worden uitgevoerd binnen een 
politiek-militaire context, een context 
die voorschreef dat met name die 
gewonden moesten worden gered 
die misschien nog inzetbaar konden 
worden gemaakt, die gewonden  
die nog konden voldoen aan de  
niet-aflatende vraag om mankracht. 
De medische zorg, en dus ook het 
werk van de verpleegsters, stond 
daardoor niet buiten de oorlog, als een 
soort eiland van vrede in een oceaan 
van geweld, zoals weleens over met 
name Rode Kruis-ambulances wordt 
gezegd, maar maakte er nadrukkelijk 
deel van uit. Verpleegsters hadden 
daarom niet alleen een verzorgende 
taak maar moesten bijvoorbeeld 
ook alert zijn op simulanten en de 
mogelijkheid dat een bepaalde wond 
door de soldaat zelf was toegebracht, 
en verdenkingen rapporteren. Zij waren 
derhalve niet alleen de zachtaardige 
steun en toeverlaat van de patiënten 
maar ook hun mogelijke verraders. 
Dat zij vrouwen waren, speelde daarbij 
een grote rol. Patiënten beoordeelden 
doorgaans de verplegers op grond  
van hun kunde maar de verpleegsters 
op grond van uiterlijk en karakter.  

Een slechte verpleegster was met 
andere woorden een lelijke en/of een 
harde verpleegster.
Dat was medisch gezien echter nog 
niet eens het grootste probleem. Door 
het redden van levens die daarna 
weer ter beschikking van staat en 
krijgsmacht kwamen, had de medische 
zorg niet alleen een leven reddend, 
maar ook een oorlog verlengend en 
daarmee een leven verkwistend effect. 
Het was daarom dat eind jaren twintig 
een Amerikaanse verpleegster haar 
Croix de Guerre terugstuurde  
en dat al ten tijde van de oorlog  
zelf de Nederlandse verpleegster  
Jeanne van Lanschot Hubrecht zich 
afvroeg of het geen goed idee zou 
zijn alle medische hulp aan oorlog en 
zeker aan iedere oorlogsvoorbereiding 
te staken. Dat zou naar alle 
waarschijnlijkheid uiteindelijk meer 
levens redden dan welke medische 
zorg dan ook vermocht, en dus ook 
meer met de medische eed en de 
medische ethiek in overeenstemming 
zijn. Zonder medische hulp zou 
namelijk volgens haar het voeren van 
oorlog onmogelijk worden36,37,38.
En dan was er nog een rol die de 
verpleegsters noodgedwongen 
moesten vervullen, te weten die van 
pijnbrenger. Zij moesten bij tijd en wijle 
harde behandelingen, zoals massage 
of fysiotherapie, doorvoeren die, hoe 
noodzakelijk wellicht ook, enerzijds tot 
gevolg hadden dat die behandelingen 
door sommige patiënten werden 
gewenst omdat zij daarmee hun 
mannelijkheid konden onderstrepen, 
maar anderzijds juist extra werden 
vervloekt omdat zij werden uitgevoerd 
door vrouwen die lief en teder hadden 
moeten zijn. De zachte aanraking 
en de zoete stem die het beeld en 
de propaganda bepaalden, waren 
noodzakelijkerwijs vaak ver te zoeken. 
Verpleegsters bleken niet alleen 
onderdanig en poeslief te zijn, maar 
ook sterk en overheersend. Dit werd 
door sommige patiënten opgevat als 
een overtreding van haar natuurlijke 
taak, als een schending van haar 
natuurlijke plaats. Het waren vrouwen 
geworden die waren vergeten dat zij 
gehoorzaamheid schuldig waren aan 
de man. De patiënten waardeerden 
de verpleegsters zolang zij aan de 
feminiene gendernormen voldeden 
die de propaganda zo kenmerkte. 
Maar in de verhalen van patiënten 
over verpleegsters spelen ook de 
genoemde manwijven een grote rol, 
vrouwen die blijkbaar vergeten waren 
dat verpleegsters werden gekenmerkt 
door een goed hart en een lieflijke 
aanraking en daarmee in de ogen van 

Fig. 6: De verpleegster als pijnbrenger.
Bron: Carden-Coyne, Politics of Wounds, 294 (RAMC Muniment Collection 
Wellcome Library, Londen).
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de patiënten hadden opgehouden 
vrouw te zijn. RAMC stond daardoor, 
naast uiteraard Royal Army Medical 
Corps, niet alleen voor Rob All My 
Comrades, maar ook voor Run Away, 
Matron’s Coming19 (301-302). 

Beide beelden van de verpleegster, die 
van moederlijke, lieflijke verzorgster en 
die van manwijf, zijn niet los te zien van 
angst; de angst het hospitaal niet meer 
levend te verlaten of de angst om dat 
wel te doen met frontdienst tot gevolg 
en de daaruit volgende fikse kans 
alsnog te sneuvelen. Deze angst werd 
vervolgens op verschillende manieren 
afgereageerd op degenen die hen 
letterlijk het meest nabij stonden: de 
hen verzorgende verpleegsters.
En die beelden zijn niet los te zien 
van de pijn die weliswaar zoveel 
als mogelijk werd onderdrukt maar 
uiteraard wel werd gevoeld en het 
gemoed grotendeels bepaalde en 
waarvoor in plaats van de onderdrukte 
schreeuw, een andere uitlaatklep 
moest worden gevonden. Dus werden 
verpleegsters uitgemaakt voor wrede 
schepsels en seksuele sletten. Men 
moest zich vooral niet laten inpakken 
door die uitermate lieflijke, maar o zo 
bedrieglijke gezichtjes. De pijn had de 
patiënt in zijn greep en daarmee ook 
de verpleegster. Die kreeg de rauwe 
woede van de eenzame hulpeloze 
patiënt over zich heen maar vaak kon 
de al even eenzame en hulpeloze 
verpleegster daar door gebrek aan 
morfine weinig tot niets aan doen, 
behalve wachten tot de pijn, hopelijk, 
als vanzelf wat zou afnemen, of 
geheel en al zou afnemen om nooit 
meer terug te keren. Geen wonder dat 
Mary Borden pijn beschreef als een 
‘wellustig monster’ die ‘onverzadigbaar, 
inhalig, gierig, afgrijselijk amoureus, 
geil, obsceen’ was. Maar het gebruik 
van die laatste woorden duidt er ook 
op dat pijn een rivaal was voor de 
verpleegsters die contact tussen hen 
en de patiënten in de weg stond. In 
plaats van de al dan niet platonische 
verpleegster-patiëntverhouding zag 
Borden mannen voor zich die door de 
pijn waren veranderd in eunuchen, 
die niet in staat waren echte vrouwen 
zoals zij lief te hebben. De pijn van 
de patiënten veranderde haar in een 
vrouwelijk spook die, terwijl zij over 
het bed van haar patiënt leunde, zag 
dat die patiënt zich van haar afkeerde 
en terugkeerde in de armen van zijn 
monsterlijke bedgenoot genaamd 
pijn27,34 (40, 44),(115). 

Pijn vervreemdde met andere woorden 
de patiënt van de verzorgster. Pijn 
verstoorde de relatie tussen patiënt 
en verpleegster in plaats van dat 

zij hen nader tot elkaar bracht. Het 
was daardoor de pijn die zij dagelijks 
meemaakten, meevoelden, die de 
verpleegsters de zinloosheid van hun 
werk voorhield, die duidelijk maakte 
dat de rol die de propaganda hen had 
voorgehouden, de rol van goedhartige 
vertroetelaars, vals was geweest. 
De consequentie daarvan was weer 
dat zij aan een schier eindeloze 
zoektocht begonnen naar zingeving 
van de oorlog en het werk dat zij daarin 
verrichtten; een zoektocht die hen 
bijvoorbeeld bracht bij de goedheid 
van de oorlog voor de ontwikkeling van 
de geneeskunde of bij de grootsheid 
van het eigen volk dat door de oorlog 
had bewezen onversaagd het gevaar 
recht in de ogen te durven kijken. 
Maar er waren er natuurlijk ook die 
na een tijd inzagen dat die zoektocht 
naar zingeving van zichzelf evenzeer 
zinloos was en vervolgens de rijen van 
het in het Interbellum maatschappelijk 
zeer aanwezige pacifisme versterkten, 
dat in Nederland zelfs een aparte, 
in het Amsterdamse Wilhelmina 
Gasthuis opgerichte Anti-Oorlogsgroep 
Verplegenden kende39.

Vrouwen in een mannenwereld
Het wijst er maar weer eens op dat, 
zoals gezegd, aan de vele spanningen 
die oorlog voortbrengt - soldaat en 
burger, gewond en gezond, front en 
veiligheid, laag en hoog echelon - 
in het hospitaal de spanning werd 
toegevoegd tussen volwassen 
mannelijke gewonden en volwassen 
vrouwelijke verpleegsters. Al stond 
zoals gezegd pijn vaak tussen hen 
in, er was natuurlijk wel contact en 
dat contact ging uiteraard bij tijd en 
wijle over in al dan niet stiekem flirten, 
van beide kanten, in afspraakjes, in 
zoenen, in seks, al werden patiënt 
en verpleegster vaak, niet altijd, van 
elkaar gescheiden als hun relatie 
bekend werd. Die soms meer soms 
minder geheime relaties maakten 
zelfs een onlosmakelijk deel uit van 
de sociale gemeenschap die het 
oorlogshospitaal was. En bij tijd en 
wijle mondden zij uit in huwelijken, al 
zorgden maatschappelijke normen 
en waarden ervoor dat dat einde 
verpleegstersloopbaan betekende met 
als zeer nadelig gevolg dat vaak, en 
bijna even vaak tegen de zin van de 
desbetreffende verpleegster in, een 
hoop kennis en ervaring vroegtijdig 
verloren ging. Enerzijds erkenden 
de medische autoriteiten dat de 
aanwezigheid van vrouwen, zoals 
verpleegsters, goed was voor het 
moreel, althans op enige afstand van 
het front en niet bij de venerisch zieken 

en geestelijk gewonden, maar bleven 
zij anderzijds hameren op het beeld 
van volkomen seksloosheid van de 
voor hen werkende zusters. Wie dat 
beeld aan stukken trapte, moest de 
consequenties dragen19 (244). 

Het neemt niet weg dat relaties tussen 
verpleegsters en patiënten of, vaker, 
tussen vrouwelijke bezoekers en 
patiënten, soms oogluikend werden 
toegestaan, maar ook dat had zijn 
grenzen; de grenzen niet alleen van 
klasse maar ook, en bovenal, van 
ras. Het beeld dat van het hospitaal 
bestond was immers een afspiegeling 
van de raciale, imperiale waarden 
en normen van begin 20ste eeuw. 
Dus was in de verbeelding én in het 
daadwerkelijke beeld het hospitaal een 
schoon en vreedzaam oord vol witte 
dokters en witte verpleegsters en witte 
gewonden. Dat beeld werd verstoord 
door de gekleurde gewonden uit de 
koloniën die dan ook algemeen als 
een grote bedreiging voor de blanke 
verpleegsters werden gezien, en 
met name voor hun veronderstelde 
maagdelijkheid19 (204). 

Heilige of hoer
Dat de gewonden verwachtten dat 
de verpleegsters zouden handelen 
overeenkomstig het hen voorgehouden 
beeld en overeenkomstig de 
rolverdeling die zij van huis uit kenden 
en dat de reacties op verpleegsters die 
bij hun handelingen pijn veroorzaakten 
en/of vanuit hun positie de gewonden 
bevelen gaven, niet altijd even 
verfijnd waren, leidde al met al tot het 
intens contradictoire beeld over de 
verpleegster als engel en dominatrix in 
één. In theorie werden zij voorgesteld 
als les anges blancs, als witte engelen, 
bezongen in succesvolle liederen als 
The rose of no man’s land?  

Fig. 7: De rol van de verpleegster in de 
gruwelpropaganda.
Bron: http://www.allworldwars.com/image/054/
FirstWarlWarMagazines048.jpg

http://www.allworldwars.com/image/054/FirstWarlWarMagazines048.jpg
http://www.allworldwars.com/image/054/FirstWarlWarMagazines048.jpg
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‘Mid the War’s great curse, stands the 
Red Cross Nurse, She’s the Rose of No 
Man’s Land40.’ En als een verpleegster 
volledig als puur, lieflijk, onschuldig, 
wordt opgevoerd, dan kan zij tevens 
worden gebruikt als middel om de vijand 
zwart te maken door die vijand juist haar 
te laten misbruiken. Dezelfde reden 
dus als waarom verkrachte nonnen, 
doorspiesde zwangere vrouwen 
of, de moderne variant, vermoorde 
couveusebaby’s het altijd goed doen in 
de gruwelpropaganda.
Anderen echter keken nuchterder 
naar de harde praktijk, en zagen 
meer overeenkomsten met de oude, 
archetypische barbier-chirurg met 
zijn bebloede amputatiezaag. De 
oorlog had de soldaten verwond, 
maar eenmaal in het hospitaal werden 
zij verder getormenteerd door in 
witte kledij met rood kruis gestoken, 
wrede Amazones. En dus werden 
verpleegsters niet alleen opgehemeld 
als heldhaftige madonna’s, maar ook 
beschimpt als martelaars en daaruit 
voortkomend - omdat dat nog harder 
aankomt - ook als hoeren die meer  
uit waren op het behagen van de  
arts dan op het verzorgen van de 
patiënt. Niet voor niets stond in de 
volgens de Weense seksuoloog  
Hans Magnus Hirschfeld populairste 

uiting van fronterotiek, de door Duitse 
soldaten opgestelde Feldpuffordnung, 
dat het in de buurt van hospitalen 
met Rode-Kruiszusters niet nodig 
was bordelen op te richten. En 
Hongaarse soldaten zongen zeer 
uitbundig een lied dat in vertaling 
ongeveer zal hebben geklonken als: 
‘Denkt u misschien, in … zijn er geen 
hoeren? Moet je eens zien hoe die 
verpleegsters loeren. Blauwe ogen, 
ravenzwarte haren. Zij zijn geboren 
om te neuken zonder baren,’ waarbij 
op de plaats van de puntjes de naam 
van de stad werd gezongen waar de 
soldaten zich op dat moment bevonden. 

Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat volgens 
Magnus Hirschfeld een 
deel van de uit de direct 
bij de oorlog betrokken 
verpleegsters voor 
1914 inderdaad het 
brood in de prostitutie 
had verdiend en in de 
hospitalen dat métier 
voortzette41. Maar 
ook afgezien van die 
categorie zal de zo vaak 
bezongen liefde der 
verpleegster zeker niet 
altijd louter platonisch 
zijn geweest.
Hoe dan ook, de twee 
liederen weerspiegelen 
wel het beeld dat 
ontstaat uit de 
getuigenissen van artsen 
en gewonden over de 
verpleegster en over 
de motieven die haar 
naar het front hadden 
gedreven. Zij was 
heilige of hoer, waarbij 
opvallend is dat, afgaand 
op het onderzoek van 
Magnus Hirschfeld, 
vooral veel artsen voor 
de laatste categorie 
kozen. Hirschfelds 

boek, Sittengeschichte des Weltkrieges, 
had overigens de eer als een van de 
eersten in 1933 door de knullen van 
de Hitlerjugend op de brandstapel te 
worden gegooid, maar wel pas nadat, 
zo luidt althans het verhaal, zij nog even 
snel een blik op de foto’s en tekeningen 
met schaars of in het geheel niet 
geklede dames hadden geworpen42.
Maar onderzoek door een 
gerenommeerd seksuoloog of niet, 
voortzetting van prostitutie in het 
hospitaal of niet, consumering van 
liefdesrelaties of niet; het beeld dat 
uit de Feldpuffordnung oprijst, van 
verpleegsters die niets anders dan 
seks in de zin hadden, is met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
fiks overdreven. Getuige daarvan is 
bijvoorbeeld een statistiek van het 
Duitse leger over geslachtsziekten. 
Volgens die statistiek waren de  
Rode-Kruisverpleegsters 
verantwoordelijk voor 0,1 procent 
van de gonorroe- en syfilis-
gevallen, eenzelfde percentage als 
de ietwat eigenaardige categorie 
telefoonjuffrouwen. Dat viel  
volledig in het niet bij kelnerinnen:  
15,4 procent, en dienstmeisjes,  
14,1 procent. Pas daarna kwamen 
de straatprostituees met 13 procent. 
Winkelverkoopsters troefden, zij het 
nipt, de bordeelprostituees af, met 
respectievelijk 8,4 en 8,3 procent43.
Achterliggende oorzaak van de 
discrepantie tussen beeld en 
werkelijkheid is dat ook als de 
verpleegsters de patiënt verzorgden 
op de wijze die eigenlijk de bedoeling 
was, dat in de ogen van menig soldaat 
een seksuele lading, een seksuele 
bedoeling had. Hen maakte je niet 
wijs dat de verpleegsters billen wasten 
alleen maar omdat die vies waren. 
Hierbij kwam de dubbele moraal.  
Al bekeken de gewonden en de  
zieken de verpleegsters vaak met 
wellustige ogen, zij spraken er 
desondanks vaak schande van als 

Fig. 8 en 9: De verpleegster als hoer en heilge. 
Bron: Magnus Hirschfeld, Sittengeschichte, deel I, 137; Moeyes, Zwaardjaren, 258. Tekening: Charles Buchel.

Fig. 10: De Feldpuffordnung.
Bron: Hirschfeld, Sittengeschichte. Ergänzungsheft, 17 
(volledige Feldpuffordnung: 17-21).
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die niet altijd geheel gekleed waren 
conform de Victoriaanse normen en 
waarden. De Launoy kon zich mateloos 
opwinden over die reputatie van de 
verpleegster als seksueel wezen, 
maar kon toch ook niet verhullen dat 
die niet geheel en al als vuige laster 
of waanidee was af te doen, zoals ook 
haar eigen dagboek enkele malen liet 
zien17 (67,97-98,192,198,267-270). 

Natuurlijk waren verpleegsters richting 
oorlogshospitaal getrokken om de arme 
zieken en gewonden te verplegen. 
Maar dat zij zieken en gewonden 
wilden verplegen, wil niet zeggen dat 
aardsere, menselijkere motieven en 
wensen niet ook een rol speelden zoals 
de zucht naar avontuur, de wens op de 
hun enig mogelijke, vrouwelijke wijze 
ook aan de oorlog deel te nemen en 
zich voor het vaderland te bewijzen 
en dat vaderland te dienen, en/of 
(voortzetting van de) omgang met de 
naar elders vertrokken mannen. En die 
mannen kregen ze nu ineens te zien op 
een manier zoals de meesten hen nog 
nooit hadden gezien. De plotselinge 
omgang met massa’s naakte mannen 
riep zonder meer bij de totaal 
onvoorbereide verpleegsters seksuele 
spanningen op, iets wat bijvoorbeeld 
ook in Bagnolds Diary without Dates 
volkomen duidelijk wordt30 (68-73). In 
omgekeerde zin zei Borden eigenlijk 
hetzelfde toen ze schreef over een 
verpleegster die zei dat de mannen 
die ze verpleegde nauwelijks nog 
mannen konden worden genoemd, 
‘dus waarom zou ik een vrouw moeten 
zijn?’ Weliswaar had ook zij het over 
een verpleegster die alleen in de 
gewonden als patiënt en niet als 
man geïnteresseerd was, maar dat ze 
haar zo expliciet naar voren haalde, 
bewijst eigenlijk dat die verpleegster 
meer de uitzondering dan de regel 
vormde27 (95-102). En ook Brittain ging op 
deze kant van het verpleegwerk in. 
Zij had sinds haar vierde of vijfde 
levensjaar nooit meer mannelijk naakt 
gezien, en volwassen mannelijk naakt 
al helemaal nooit. Ze had, zo schreef 
ze althans, weliswaar nooit het bed met 
een van de gewonde soldaten gedeeld, 
maar verder had zij in haar vier jaren 
als oorlogsverpleegster zo’n beetje 
iedere intieme handeling met hen 
uitgevoerd, met hen moeten uitvoeren, 
die maar denkbaar was. Zij was de 
oorlog niet voor veel dingen dankbaar, 
maar wel daarvoor dat hij haar had 
bevrijd van veel van de seksuele 
remmingen die haar victoriaanse 
opvoeding had meegebracht8 (167-168). 

Dat dubbele beeld van engel én 
dominatrix, van heilige én hoer, 
betekenen tevens dat tekeningen 

van amoureuze, blote verpleegsters 
in compromitterende houdingen 
verwikkeld met militaire artsen, 
geen, of in ieder geval niet alleen, 
verbeeldingen van een reële 
situatie zijn. Zij waren, evenals de 
tekeningen met lelijke, grofgebouwde 
verpleegsters, tevens een manier om 
met de ellende en de hiërarchie in een 
hospitaal om te gaan. Als in prenten 
vrouwen lof wordt toegezongen, zijn 
zij mooi én kuis, als vrouwen worden 
beschimpt, zijn zij naakt of lelijk. De 
verpleegsters werden als pijnbrengers 
deels verantwoordelijk geacht voor 
de ellende van de patiënten. En die 
patiënten verkeerden dus ook nog 
eens in een hiërarchische situatie 
waarin vrouwen in hun rol als 
verpleegster mannen in hun rol als 
patiënt zeiden wat ze moesten doen  
en laten.
Veel gewonden voelden daarbij 
weerzin tegen het achterliggende 
militair medische systeem gericht 
op hernieuwde frontdienst met de 
daarbij horende druk om de pijn te 
weerstaan en het opgedane handicap 
te overwinnen. Zij hadden zeer 
terecht het gevoel dat hun lichaam 
niet meer hun eigen bezit was, maar 
dat van staat en krijgsmacht, en in 
het verlengde daarvan, van de medici 
en verplegers in dienst daarvan. Die 
tekeningen onderstreepten daarmee 
de zeer invoelbare opvatting dat de 
medici, beginnend bij de brancardiers 
en eindigend bij de verpleegsters, 
een intrinsiek onderdeel van de 
oorlogsmachine vormden, een  
machine ontworpen om mannen  
pijn toe te brengen.
Maar die tekeningen weerspiegelden 
tevens de gefrustreerde seksuele 
gevoelens van mannen die in de 
kracht van hun leven ieder avontuur 
op dat gebied al dan niet tijdelijk was 
ontnomen. En het waren niet alleen 
de patiënten die zich opwonden over 
hun in de knop gebroken opwinding. 
Ook de broeders, die, gezond en 
wel, geacht werden zich iedere ietwat 
intieme omgang met de zusters te 
ontzeggen, reageerden niet altijd 
ridderlijk. ‘Zij’, zei er een, ‘zijn het 
laagste van het laagste. Van nature 
overspelig en gespeend van ieder 
moreel inzicht.’ Tegen dergelijke 
verpleegsters werd het dragen van 
gasmaskers aanbevolen om de kans te 
verkleinen dat men op ieder ongewenst 
en onverwacht moment kon worden 
besprongen en gezoend19 (245). 

Nawoord
Het bovenstaande maakt duidelijk 
dat, hoewel de bewoordingen weinig 

fijnzinnig zijn en het morele oordeel 
volkomen misplaatst is, het geen 
wonder is dat na de oorlog een deel 
van die verpleegsters door de arts  
Emil Flusser in zijn Krieg als 
Krankheit werd gekarakteriseerd 
als ‘kleinburgerlijke meisjes en 
dames uit de hoogste burgerlijke en 
aristocratische kringen’, die ‘flatteuze 
verpleegstersuniformen droegen’ 
waardoor zij toegang kregen tot de 
hospitalen, ‘omdat zij gewonden wilden 
verplegen’. Dat wil zeggen: ‘bloed zien 
en naakte, door pijn gekwelde lijven’44. 
Het zijn woorden die aantonen dat het 
behandelen en het toebrengen van pijn 
een even lijfelijke en intieme handeling 
was als wat we mooi de liefdevolle 
verpleging, en meer waarheidsgetrouw 
het wassen van billen noemen. Zij zijn 
twee zijden van dezelfde medaille. De 
romantiek en de verleiding, en ondanks 
alle ontkenning, zeer zeker ook de 
seks, traden niet alleen op omdat zij 
overal optreden waar mensen met 
elkaar in contact komen, maar ook, 
en daarmee speciaal in het hospitaal, 
omdat zij afleidden van de gruwel en 
de pijn die er de hoofdmoot vormden 
en hen verzachtten.
De gruwelijke beelden die een 
hospitaal opleverden, de pijn die 
er al dan niet werd doorstaan, de 
intieme omgang met vrouwen; zij 
maakten dat voor veel soldaten de 
loopgravenoorlog minder het beeld 
bepaalde dat zij van de moderne 
artillerie-, gas- en loopgraafoorlog 
hadden, dan de taferelen die sinds 
jaar en dag het beeld van oorlog (mee)
bepalen: de vreselijke reizen naar 
de medische post op draagbaren, te 
voet of op de rug van een kameraad, 
het lange en angstige wachten in die 
post, en de strijd om de aandacht 
van een vaak overwerkte en van hot 
naar her rennende verpleegster; een 
verpleegster die best wilde voldoen 
aan het beeld dat de propaganda van 
haar had geschetst, maar al na heel 
korte tijd doorhad dat dat beeld nooit 
met de omstandigheden van de oorlog 
kon worden overeengebracht.

BETWEEN SAINT AND WHORE 
Nurses in World War I
The World War I-nurses had to deal 
with a number of problems, dilemma’s, 
tensions and contradictions who not 
only determined the work itself, but 
also the image of the work and the 
nurses themselves. To name but a few: 
the wounds who were unfamiliar even 
to the professionals among them; the 
tensions between the professionals 
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and volunteers; the military setting 
unfamiliar to most of them, and the 
also unfamiliar population of men in 
the prime of their lives, a population 
normally absent in hospitals. And 
these men were exposed to them in 
all their nudity while many nurses had 
not seen a naked man ever before. In 
propaganda, the nurses were pictures 
as saints in need of nothing but a 
gentle touch and a good heart (except 
were force had to used, such as near 
the front or at the neurotics-hospitals). 
In the meantime, every once a while 
they had to deliver pain and tell the 
soldiers what they had or not had to 
do (which sometimes was seen as a 
breach of the ‘natural order of things’: 
the commanding man versus the 
obeying woman). It made the image 
of nurses ambiguous: they were either 
saints or whores. But it also proved 
the image of propaganda was false; 
the image of an always tender and 
kind nurse, an image meant to be 
asexual, but at the same time having 
a sexualizing effect. This image could 
never be in accordance with, even was 
contradictory to the circumstances of 
war.
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Samenvatting
Zorgvuldige registratie, analyse en evaluatie van zowel positieve als 
negatieve ervaringen tijdens de uitzending in Afghanistan kunnen de 
militair geneeskundige organisatie (Medical Support Organization, MSO) 
helpen bij het verbeteren van de medische zorg die moet worden geleverd 
aan militairen die gewond raken tijdens huidige en toekomstige missies. 
Dit proefschrift doet onder andere verslag van verschillende aspecten van 
de soms zeer specialistische zorg die vaak met beperkte middelen moest 
worden geleverd in een vijandige omgeving. Tevens wordt gekeken naar de 
voorbereidingen van de uitzending en de aanpassingen die nodig bleken om 
aan onvoorziene omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast 
beschrijft deze dissertatie de evaluatie van de directe en indirecte gevolgen 
die een medische evacuatie uit het missiegebied op militairen heeft en 
evalueert het de fysieke uitkomst en kwaliteit van leven van deze groep. Het 
proefschrift wordt afgesloten met een overzicht van de momenteel gangbare 
(militaire) trauma registraties en staat stil bij het belang en de noodzaak van 
het gebruik van eenduidige en internationaal overeengekomen, uniforme 
data variabelen. De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het 
identificeren van knelpunten en het doen van suggesties die kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de zorg voor gevechtsslachtoffers. 

Algemene inleiding
Hoofdstuk 1 is een algemene 
inleiding, beschrijft de opzet 
van dit proefschrift en verschaft 
achtergrondinformatie over de inzet 
van de MSO van het Nederlandse 
leger in Afghanistan tijdens Operation 
Enduring Freedom, de International 
Security Assistance Force missie en 
de Europese politietrainingsmissie. 
Het beschrijft de resultaten van het 
belangrijke werk dat werd verricht in  
de Role 2 Enhanced Medical  
Treatment Facility (Role 2E MTF) op  
de ISAF-basis Kamp Holland 

(Multinational Base Tarin Kowt, 
MBTK) gedurende de 4 jaar waarin 
de Nederlandse Task Force Uruzgan 
(TFU) was uitgezonden naar de 
provincie Uruzgan. In dit hoofdstuk 
wordt ook de plaats van dit onderzoek 
in relatie tot andere researchprojecten 
van de Battlefield Casualties 
studiegroep (www.bfcnl.nl) toegelicht.

Deel Een: Specialistische zorg in  
de Nederlandse Role 2 
Het eerste deel geeft inzicht in de 
chirurgische en niet-chirurgische 
zorg die werd geleverd door de 

Role 2E MTF gedurende de 4 jaar 
van inzet in Uruzgan, Afghanistan. 
Het geeft een toelichting op de 
opleidingen en de voorbereidingen 
die nodig zullen zijn voor toekomstige 
missies. Hoofdstuk 2 doet verslag 
van de kindergeneeskundige 
en kinderchirurgische zorg in de 
Nederlandse Role 2E MTF in 
Afghanistan over een langere  
periode. Het heeft tot doel om het 
bewustzijn te vergroten dat tijdens 
uitzendingen ook kinderen moeten 
worden behandeld, om te helpen 
bij het verbeteren van toekomstige 
opleidingen en om de benodigdheden 
en de daarbij horende logistieke 
voorbereiding voorafgaand aan een 
uitzending, aan te kunnen passen.  
Het beschrijft de demografische  
en epidemiologische kenmerken  
van de grote groep kinderen die  
is behandeld. Van de in totaal  
2.736 patiënten die werden 
opgenomen, was 15,2 procent kind,  
voornamelijk jongens. Deze 
pediatrische opnames hadden 
overwegend (81%) betrekking op 
chirurgische pathologie. Het  
merendeel (41%) van deze trauma-
opnames van kinderen was het 
gevolg van niet-gevechtsgerelateerde 
ongevallen (bijv. verkeersongelukken, 
valpartijen en dierenbeten), gevolgd 
door verwondingen veroorzaakt 
door meer conflict gerelateerde 
incidenten zoals explosies (23%) en 
schotwonden (11%). De non-trauma-
opnames (19%) betroffen verschillende 
chirurgische en niet-chirurgische 
pathologie zoals longontsteking, 
ondervoeding, vergiftiging, gezwellen 
en blindedarmontsteking. Van de 
opgenomen kinderen overleed 5% 
in het ziekenhuis aan de directe 
gevolgen van hun verwondingen of 
ziektes. In tijden van oorlog is lokale 
gezondheidszorg vaak niet of slechts in 
zeer beperkte mate aanwezig. Iedere 
militair medische eenheid die wordt 
uitgezonden moet zich bewust zijn  
van de mogelijkheid dat ook kinderen 
een beroep op hen zullen doen.  

Afb. 1: Vlaggen op Kamp Holland, 2009. Foto: Hans de Vreij.

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/344997
http://www.bfcnl.nl


122NMGT 70 - 105-134                 S E P T E M B E R  2017
<< I N H O U D

Dit moet consequenties hebben 
voor de formulering van doctrines, 
de logistieke voorbereidingen en 
de opleiding van onze militaire 
zorgverleners. Hoewel het verlenen 
van kinderzorg soms wordt gezien 
als een vorm van mission creep 
(uitbreiding van de missie voorbij de 
oorspronkelijke doelstelling), is het 
tegelijkertijd ook een niet te negeren 
morele en wettelijke verplichting. En 
hoewel het nooit opzettelijk gebruikt 
mag worden als een onderdeel van 
militaire of politieke doelstellingen, 
kan het indirect wel bijdragen aan het 
winnen van het vertrouwen van de 
plaatselijke bevolking. 

Hoe dan ook is pediatrische zorg een 
realiteit die we onder ogen moeten 
zien. Voor toekomstige, prospectieve 
trauma registratie is het van belang 
de leeftijd van kinderen helder en 
uniform te definiëren zodat resultaten 
in een internationale setting vergeleken 
kunnen worden.

Massaal bloedverlies is nog altijd 
de belangrijkste doodsoorzaak van 
slachtoffers met ernstige, maar in 
opzet overleefbare verwondingen 
welke onder gevechtsomstandigheden 
zijn opgelopen. Hoofdstuk 3 
bevat een beschrijving van de 
vaat-traumapatiënten die werden 
opgenomen in de Nederlandse  
Role 2E MTF op Kamp Holland. 
In totaal voldeden 307 vasculaire 
verwondingen aan de criteria van 
ernstige bloedingen, gedefinieerd 
als een ATLS klasse II bloeding of 
hoger. Verdeeld over 194 slachtoffers, 
betekende dit een gemiddelde van  
1,6 bloeding per slachtoffer.  

Bloedingen in de romp (thorax, 
abdomen) besloegen het grootste 
deel van de bestudeerde vasculaire 
verwondingen (208/307), waren 
ernstiger (gemiddelde ISS = 25), 
en waren vaker (in 28%) dodelijk, 
vergeleken met verwondingen aan 
de extremiteiten (99/307, gemiddelde 
ISS = 14, sterftecijfer 3%). Ernstige 
vasculaire verwondingen aan de 
onderste ledematen maakten in 
77% van de gevallen een amputatie 
noodzakelijk. Verwondingen met 
vasculair letsel aan de bovenste 
ledematen, leidde in 53% tot een 
amputatie. Vergeleken met de 
beschikbare literatuur lijken deze 
percentages hoger, maar de in de 
verschillende publicaties gebruikte 
vasculaire definities laten zulke grote 
verschillen zien, dat statistische 
vergelijking lastig is gebleken. Dat 
onderstreept andermaal de urgentie 
van een internationaal uniforme, 

prospectieve dataregistratie. Een 
poging tot vasculair herstel werd 
in 26/99 van de gevallen gedaan 
en daarvan bleken er 18 (70%) 
succesvol. Uitgebreide vasculaire 
reconstructies zijn niet vaak 
nodig of mogelijk en vereisen 
hoogspecialistische vaardigheden. 
Echter, het lijkt raadzaam om 
vasculaire damage control en 
vasculaire basisvaardigheden zoals het 
aanleggen van een shunt, bypass of 
patch, op te nemen in het competentie 
profiel van de militair chirurg. Immers, 
het niet hoeven te amputeren van 
ledematen door het gebruik van deze 
relatief eenvoudige noodprocedures, 
draagt in belangrijke mate bij aan het 
beperken van invaliditeit en daarmee 
het behoud van kwaliteit van leven.

Het laatste hoofdstuk van dit eerste 
deel, hoofdstuk 4, is een beschrijving 
van het gebruik van bevroren 
bloedproducten die werden bereid 
en gedistribueerd door de perifere 
bloedbank die onderdeel was van de 
Role 2E MTF op Kamp Holland. Het 
laat zien dat het gebruik van de zeer 
lang houdbare, ingevroren (-80ºC) 
bloedproducten (rode bloedcellen 
[RBC], bloedplaatjes en plasma) 
veilig is en tenminste zo effectief 
als het gebruik van standaard 
bloedproducten. Naast een opsomming 
van de demografische gegevens, 
de letselstatistieken, de aantallen 
toegediende bloedproducten en het 
sterftecijfer onder traumaslachtoffers 
die tussen 2006 en 2010 zijn 
behandeld in de Role 2E MTF, 
beschrijft het onderzoek het verschil 
tussen slachtoffers aan wie veel  
bloed (massale transfusie,  
MT; ≥ 6 RBC/24u) en slachtoffers 
aan wie minder bloed (non-MT) is 
toegediend. Tevens is onderscheid 

Afb. 2: Perifere bloedbank in Tarin Kowt. Foto: Ministerie van Defensie.

Fig. 1: Kaart van Afghanistan. Bron: CrossMedia.
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gemaakt tussen de periodes voordat 
en nadat het Massaal Transfusie 
Protocol (MTP) was ingevoerd 
(november 2007). Er werden geen 
ABO-incompatibele bloedproducten 
toegediend en afgezien van één 
geval van een milde transfusiereactie, 
werden er geen ongewenste effecten 
geregistreerd op totaal van 3.060 
toegediende producten. Na de 
invoering van het MTP is er een daling 
van het sterftecijfer vastgesteld onder 
zowel de MT (44% naar 14%) als de 
non-MT (13% naar 6%) patiënten. 
Deze sterftecijfers zijn lager dan 
beschreven in studies die rapporteren 
over het gebruik van vergelijkbare 
aantallen nooit-ingevroren, vloeibare 
bloedproducten. Onze resultaten laten 
zien dat het gebruik van de ontdooide 
bloedproducten, in combinatie met 
het MTP, veilig is en effectief blijkt 
te zijn. Het aantal bloedproducten 
dat per patiënt in de eerste 24 uur 
werd toegediend, was vergelijkbaar 
met de in de literatuur beschreven 
aantallen. Het sterftecijfer post-MTP 
was laag. Het gebruik van tijdelijk 
ingevroren bloedproducten, die op 
indicatie worden klaargemaakt voor 
gebruik, kunnen de levens redden 
van slachtoffers van gewapende 
conflicten zonder dat daarvoor bloed 
hoeft te worden ingezameld in het 
missiegebied. Het maakt daarnaast 
het opzetten en in stand houden 
van een veilige, kostbare en lastige 
logistieke keten voor beperkt houdbare, 
vloeibare bloedproducten overbodig. 
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
of het gebruik van deze producten ook 
kosteneffectief is.

Deel Twee: Medische evacuatie en 
de gezondheid van repatrianten 
Het tweede deel van dit proefschrift 
richt zich op medische evacuatie 
(MEDEVAC) en de functionele 
capaciteit en levenskwaliteit  
(Quality of Life, QoL) van militairen 
die gerepatrieerd moesten worden 
als gevolg van hun verwondingen. 
Het begint, in hoofdstuk 5, met een 
korte uitleg van de militaire medische 
evacuatieketen. MEDEVAC betreft 
het vervoer van zieke of gewonde 
militairen naar een (medische) locatie 
waar ze de noodzakelijke behandeling 
kunnen krijgen. In de richtlijnen van de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) worden drie soorten 
MEDEVAC beschreven.  
Forward MEDEVAC (1) is medisch 
ondersteund vervoer vanaf de plaats 
van het incident naar de meest 
geschikte medische behandellocatie 
(Medical Treatment Facility, MTF).  

Tactical MEDEVAC (2) is medisch 
transport van slachtoffers, tussen 
verschillende MTF’s binnen het 
missiegebied en gaat in het algemeen 
van een lager naar een hoger 
zorgniveau. Strategic MEDEVAC (3)  
betreft de afvoer van patiënten uit  
het primaire missiegebied naar  
een zorginstelling dat het hoogste 
niveau van zorg kan leveren  
(Role 4 of 5), dit is meestal in het land 
van inwoning. Het hoofdstuk sluit af 
met een uitleg van de procedure van 
en de verantwoordelijkheden voor 
strategische vliegmedische evacuatie.

Hoofdstuk 6 evalueert de uitgevoerde 
evacuaties van Nederlandse militairen 
die werden gerepatrieerd vanwege 
verwondingen of ziektes die ze hadden 
opgelopen in het missiegebied. 
Het doel van dit onderzoek is om 
te bepalen of tijd als een factor van 
MEDEVAC, invloed heeft op het 
uiteindelijke functionele herstel en de 
resulterende levenskwaliteit van de 
gerepatrieerden. Repatrianten werden 
onderverdeeld in drie verschillende 
categorieën: gevechtsslachtoffers 
(battle casualties, BC’s), patiënten 
met niet-gevechtsgerelateerde 
verwondingen (DNBI-injury) en 
militairen met ziektes (DNBI-illness). 
Als norm werd een eerder beschreven 
maar relatief arbitraire tijdsduur van  
72 uur aangehouden als de na te 
streven tijd tussen het moment 
van verwonding en de aankomst 
van de repatriëring in Nederland. 
Zestig procent (28/47) van BC’s 
die deelnamen aan het onderzoek 
werden binnen 72 uur gerepatrieerd. 
Dat gold maar voor 30% van niet-
gevechtsgerelateerde gewonden en 
voor 19% van de militairen ziek waren. 

De Lower Extremity Functional Scale 
(LEFS), Short Form health survey 36 
(SF-36) en EuroQoL 6 dimensions 
(EQ-6D) vragenlijsten werden gebruikt 
voor een evaluatie van de functionele 
capaciteit en levenskwaliteit. Er werden 
significante verschillen geconstateerd 
tussen de 3 verschillende groepen, 
maar geen onafhankelijk verband 
tussen de benodigde evacuatieduur 
en de gemeten resultaten. Medische 
evacuatie is een dynamisch proces 
met vele variabelen, die ook nog eens 
in kort tijdsbestek kunnen veranderen. 
De meeste variabelen hebben een 
zuiver operationeel karakter en zullen 
daarmee de lengte van de MEDEVAC-
periode direct beïnvloeden. De 
introductie van zeer gespecialiseerde 
medische eenheden, zoals het Medical 
Emergency Response Team (MERT) 
gedurende Forward MEDEVAC en 
het Critical Care Air Transport Team 
(CCATT) gedurende de Strategic 
MEDEVAC, heeft het zorgniveau 
tijdens deze belangrijke, maar 
moeilijke en kwetsbare fases van 
gewondentransport, sterk verbeterd. 
Niet voor niets hanteren sommigen 
van deze militair medische eenheden 
het motto “de juiste zorg voor de juiste 
patiënt op de juiste plaats”.

In Afghanistan gebruiken 
opstandelingen vaak improvised 
explosive devices (IED’s) om 
tegenstanders te doden of lichamelijk 
letsel toe te brengen. Niet zichtbare, 
ingegraven IED’s hebben veel 
schade toegebracht, in het bijzonder 
aan niet gemotoriseerde, lopende 
patrouilles. De ernstig invaliderende 
combinatie van amputaties van 
delen van de onderste ledematen, 
bekkenfracturen, urogenitale en 

Fig. 2: Geneeskundige afvoerketen  Bron: Nessen et al. 2008.



124NMGT 70 - 105-134                 S E P T E M B E R  2017
<< I N H O U D

Fig. 3: Pagina VI en VII van het Papyrus Edwin Smith. Bron: Wikipedia, publiek domein.

perineale wonden, en intra-abdominale 
verwondingen wordt Dismounted 
Complex Blast Injury genoemd. 
De korte- en langetermijngevolgen 
van verwondingen aan de onderste 
extremiteiten worden besproken in 
hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk geeft een 
analyse van de functionele uitkomsten 
en de levenskwaliteit van Nederlandse 
militairen die werden behandeld 
voor verwondingen aan hun benen, 
die ze hadden opgelopen tijdens 
gevechtssituaties in Afghanistan. Het 
heeft tot doel bij te dragen aan de 
discussie over de behandeling van 
(gevechtsgerelateerde) verwondingen 
aan de onderste extremiteiten. 
Resultaten van de SF-36, EQ-D 
en LEFS vragenlijsten werden 
gecombineerd met epidemiologische 
en demografische gegevens en 
laten zien dat vergeleken met niet-
gevechtsgerelateerde slachtoffers, 
BC’s jonger waren, ernstigere 
verwondingen opliepen, vaker operatief 
behandeld moesten worden en een 
langere revalidatieperiode nodig 
hadden. BC’s scoorden significant 
lager op SF-36 sociaal functioneren, 
SF-36 emotionele rolbeperking en 
SF-36 vitaliteit. Ze rapporteerden 
slechtere resultaten op de EQ-6D 
cognitieve schaal en lagere scores 
op de LEFS. De verschillen tussen 
gevechtsslachtoffers en patiënten met 
verwondingen die niet het resultaat 
waren van vijandelijke acties, worden 
waarschijnlijk veroorzaakt door de 
verschillende letselmechanismen 
(voornamelijk explosies in het 
geval van BC’s) en de enorme 
psychologische impact van het gewond 

raken tijdens gevechtscontact. Voor 
wat betreft ernstige verwondingen  
aan de onderste extremiteiten  
(AIS ≥ 3), zijn de resultaten gunstiger 
voor amputaties dan voor ledemaat 
sparende operaties. Deze laatsten 
worden vaak in verband gebracht met 
ondraaglijke en moeilijk te bestrijden 
pijn. Met de juiste prothetische zorg 
en een intensieve revalidatie kunnen 
degenen die een amputatie hebben 
ondergaan een hoog niveau van 
fysiek functioneren bereiken. Deze 
langetermijnresultaten laten zien dat 
voor zowel patiënt als chirurg een 
amputatie niet per definitie als falen 
moet worden gezien. Als het een 
weloverwogen gezamenlijke beslissing 
is, kan een ogenschijnlijk zeer 
ingrijpende beslissing helpen om het 
uiteindelijk fysieke en mentale welzijn 
van een gewonde militair te verbeteren. 
Voor een betere voorspelling van 
uiteindelijke functionele resultaten en 
voor het evalueren van de middelen 
die gebruikt worden om de gevolgen 
van gevechtsverwondingen het hoofd 
te bieden, is het belangrijk wereldwijd, 
uniforme en gevalideerde letsel-
scoringssystemen te gebruiken.

Deel Drie:  
Belang van traumaregistratie 
Het laatste deel van dit proefschrift 
behandelt de meest fundamentele 
pijler van goed trauma-onderzoek: een 
gedegen registratie van slachtoffers 
en hun verwondingen. Verschillende 
hoofdstukken van dit proefschrift, 
evenals meerdere onderzoeken 
van de Battlefield Casualties 
onderzoeksgroep, benoemen de 

wetenschappelijke beperkingen die 
het gevolg zijn van het ontbreken van 
een gedetailleerde traumaregistratie 
binnen de Nederlandse krijgsmacht. 
Dit deel heeft tot doel te helpen om 
de ontwikkeling en invoering van 
een (Nederlandse) Militaire Trauma 
Registratie met coalitiebrede, 
internationaal geaccepteerde en 
uniforme definities, te stimuleren. 
Hoofdstuk 8 geeft een historisch 
overzicht van de ontwikkeling van 
het systematisch verzamelen van 
gegevens betreffende verwondingen 
in de vorm van een trauma registratie. 
Het Oud-Egyptische Edwin Smith 
Papyrus is waarschijnlijk het oudste 
bewijs van de beschrijving van het type 
verwonding, de ingestelde behandeling 
en het uiteindelijk bereikte resultaat.

Door de geschiedenis heen zijn 
kennis over verwondingen en de 
mechanismen die daaraan ten 
grondslag liggen gebruikt voor het 
ontwikkelen van betere beschermende 
maatregelen en om patiënt uitkomsten 
te verbeteren. De opkomst van de 
computer heeft het verzamelen van 
gegevens over traumaslachtoffers en 
hun verwondingen een nieuwe wending 
gegeven. Aanvankelijk waren deze 
traumaregistraties op zichzelf staande, 
instellingsgebonden registers die 
werden gebruikt om inzicht te krijgen 
op de eigen traumazorg activiteiten. 
Er bestond nauwelijks uniformiteit. 
Dit veranderde met de Major Trauma 
Outcome Study welke in de Verenigde 
Staten (VS) leidde tot de ontwikkeling 
van een nationaal traumasysteem, de 
National Trauma Data Bank. Dit bleek 
succesvol en leidde ook in Europa 
tot initiatieven voor het ontwikkelen 
van consensus in betere, meer 
gestructureerde dataverzameling. Deze 
inspanningen resulteerden in landelijke 
civiele trauma registraties in o.a. het 
Verenigd Koninkrijk (VK), Duitsland, 
Scandinavië, Italië en Nederland. Met 
de internationale Utstein template 
werd een poging ondernomen om een 
traumasysteem te ontwerpen dat was 
gebaseerd op één gestandaardiseerd 
model.

Met de Wounds Data and Munitions 
Effectiveness Team database 
begon in de VS de ontwikkeling 
van een specifiek oorlogsregister. 
Dit kwam tot volle wasdom 
gedurende de in 2001 gestarte 
campagnes in Irak en Afghanistan. 
De ontwikkeling van een, op civiele 
traumaregistratiesystemen gebaseerd, 
militair traumaregistratiesysteem 
voor het missiegebied, resulteerde 
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in het Department of Defense 
Trauma Registry in de VS en het 
Joint Theatre Trauma Registry 
in het VK. Na het herkennen en 
erkennen van de noodzaak van 
militair, conflict gerelateerd trauma-
onderzoek, maakte het Nederlandse 
ministerie van Defensie het ontwerp 
van een retrospectieve database 
mogelijk. Gegevens van alle 
gewonden die werden behandeld 
in de Nederlandse Role 2E MTF 
op Kamp Holland tijdens de ISAF-
missie van 2006 tot 2010, inclusief 
de Nederlandse gerepatrieerden 
uit het Afghaanse missiegebied, 
werden daarin verzameld. De, tijdens 
onderzoek ondervonden, nadelen 
van een dergelijke retrospectieve 
gegevensverzameling, onderstrepen 
de noodzaak van een continu 
doorlopende, prospectieve registratie.

In hoofdstuk 9 wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende 
databases en datasets van 
traumasystemen binnen de 
Amerikaans-Europese context. Dit 
overzicht poogt bij te dragen aan 
het bereiken van internationale 
consensus over coalitiebrede, 
compatibele datacollectie. Tien 
traumaregisters waren bruikbaar voor 
vergelijking. Het betreft vijf civiele 
registers uit respectievelijk de VS, 
het VK, Duitsland, Nederland en 
de Utstein template, en vijf militaire 
dataverzamelingssystemen uit de 
VS, het VK, Nederland en twee van 
het NAVO medisch expertisecentrum 
(Military Medical Centre of Excellence, 
MilMed COE). In totaal zijn er 1.672 
variabelen geïdentificeerd, welke 
verdeeld werden in 11 categorieën 
van medische zorg. Dit zijn 
patiëntgegevens, incidentinformatie, 
letseldiagnose, pre-hospitale 
zorg, spoedeisendehulpafdeling, 
beeldvorming, chirurgische 
behandeling, intensive care, zorg op 
de afdeling, ontslag, en resultaat. 
Daarnaast zijn er drie militair-specifieke 
categorieën te weten Forward 
MEDEVAC, pre-hospital MTF/Role 1  
en repatriatie uit het missiegebied. 
De meerderheid van de informatie 
wordt verzameld in de pre-hospitale 
fase (610 variabelen) en op de 
spoedeisendehulpafdeling (271).  
In totaal werden  
203 variabelen geïdentificeerd als 
basiselementen voor toekomstig 
effectief (militair) trauma-onderzoek. 
Deze variabelen zijn samengevoegd 
in een voorlopig datawoordenboek. 
Gegevensverzameling is een intensief 
en tijdrovend en maakt de identificatie 

van de juiste datavariabelen 
essentieel. Internationale consensus, 
coalitiebreed, met compatibele 
dataverzamelingsmethodes dient zo 
spoedig mogelijk worden nagestreefd. 
De invoering van een (gezamenlijk) 
Verenigde Naties (VN)- en/of  
NAVO-breed traumaregistratiesysteem 
wordt sterk aanbevolen.

Conclusie en 
toekomstperspectieven 
In dit proefschrift worden een aantal 
belangrijke aspecten van de militair 
medische ondersteuningsketen 
besproken. De militair-specialist die 
wordt uitgezonden moet zich bewust 
zijn van en voorbereid zijn op het 
feit dat hij of zij te maken kan krijgen 
met verwondingen die anders en 
vaak veel ernstiger zijn dan in een 
civiele praktijk. Beperkte middelen, 
een vijandige omgeving, lastige 
klimatologische omstandigheden en 
soms lange evacuatietijden, dragen 
bij aan werkomstandigheden die 
een ongekende combinatie van 
vaardigheden vereisen. Damage 
Control chirurgie speelt daarbij een 
prominente rol in het stabiliseren 
van een patiënt. Het stoppen van 
bloedingen en voorkomen van 
uitbreiding van infecties voordat 
patiënten worden geëvacueerd uit 
gevechtszones en vervolgens uit het 
missiegebied is van groot belang. 
Daarna kan worden teruggevallen op 
meer specialistische zorg.

Militaire budgetten staan onder 
druk. Gezien de huidige fragiele 
internationale veiligheidssituatie is 
het aannemelijk dat een roep om 
interventie door VN en/of NAVO-
gemandateerde troepen voor het 
in stand houden of realiseren 
van vrede en veiligheid, niet zal 
stoppen. Dat geldt dus ook voor de 
militair medische ondersteunende 
eenheden. Regeringen vertrouwen in 
toenemende mate op samenwerking 
met strategische partners; door joint 
en combined optreden bundelen 
krijgsmachten hun middelen om hun 
capaciteit en efficiëntie te verhogen. Als 
er slachtoffers vallen, kan het poolen 
van evacuatiemiddelen bijdragen 
aan snelle en adequate pre-hospitale 
zorg. Voor sommige slachtoffers 
is een spoedige evacuatie uit het 
missiegebied van levensbelang. Het 
combineren van wederzijdse kennis 
gedurende alle fasen van de zorg komt 
uiteindelijk ten goede van de patiënt.

Om de internationale samenwerking 
te verbeteren is kennis van en inzicht 

in de verschillende internationale 
systemen van medische hulp een 
absolute vereiste. Alleen in consensus 
kan de integratie van multinationale 
militair medische zorg worden 
geoptimaliseerd. Een van de pijlers 
van internationale, gezamenlijke 
traumazorg is coalitiebrede, uniforme 
dataverzameling. Het initiatief om een 
coalitiebreed NAVO Trauma Register 
op te zetten, sluit daar uitstekend op 
aan. Een dergelijke internationale 
traumaregistratie zou idealiter 
gevoed moeten worden vanuit de 
verschillende, compatibele nationale 
militaire traumaregistraties. Een 
Nederlandse militaire traumaregistratie 
zou op zijn beurt als aparte silo 
ingebed kunnen worden in de nationale 
civiele traumaregistratie. Integratie 
van civiele en militaire registers 
verhoogt de leermogelijkheden van het 
traumazorgsysteem. Op dit moment 
zijn de Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie en de BFC-groep met een 
civiele partner bezig om hier gestalte 
aan te geven. Resultaten van militair 
trauma-onderzoek kunnen worden 
gebruikt om civiele traumazorg te 
verbeteren op zowel nationaal als 
internationaal niveau. Op dezelfde 
wijze kan civiel trauma-onderzoek 
helpen bij het verbeteren van 
traumasystemen in de krijgsmacht.

We dienen allemaal hetzelfde belang. 
Nauwere internationale samenwerking 
kan worden gerealiseerd door 
het gebruik van gezamenlijke 
trainingsprogramma’s en het 
organiseren van gemeenschappelijke 
oefeningen op alle niveaus binnen de 
medische ondersteuningsorganisatie. 
Het NAVO MilMed COE 
organiseert medische cursussen 
en studieprogramma’s die kunnen 
worden bijgewoond door medisch 
personeel van NAVO-partners, van 
landen binnen het Partnerschap 
voor Vrede programma, maar ook 
voor personeel van niet-NAVO-
bondgenoten. Wederzijdse ervaringen 
worden geëvalueerd in oefeningen 
zoals “Vigorous Warrior”. Deze 
tweejaarlijkse NAVO-oefening, die 
sinds 2011 wordt georganiseerd, bevat 
een multinationaal samengestelde, 
militair medische organisatie. Militair 
medische professionals participeren 
om op individuele basis, binnen 
nationale of multinationale medische 
eenheden te trainen. Dit soort 
opleidingen verschaffen mogelijkheden 
om te leren handelen in een 
multinationale omgeving, om kansen 
voor samenwerking te onderkennen, 
om internationale betrekkingen te 
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verbeteren en om militair medische 
interoperabiliteit mogelijk te maken. 
Uiteindelijk zullen trainingen en 
oefeningen hun waarde bewijzen 
gedurende uitzendingen en (inter)
nationale hulpverleningen. Slachtoffers 
die medische hulp nodig hebben zullen 
veel baat hebben bij goed verlopend 
multinationaal teamwork.

Gevechtsstatistieken uit Iraq en 
Afghanistan laten een steeds 
verdere daling zien van het aantal 
slachtoffers dat na het bereiken van 
medische zorg, alsnog is overleden 
aan de gevolgen van verwondingen. 
Vooruitgang in militaire traumazorg, 
zoals de ontwikkeling en uitvoering 
van de Tactical Combat Casualty 
Care (TCCC) beginselen, de 
comeback van het tourniquet als 
effectief middel om bloedverlies te 
controleren, MEDEVAC-platforms 
zoals MERT, pre-hospitale transfusie 
van bloedproducten en de introductie 
van massatransfusie-protocollen als 
reanimatietechnieken, hebben de 
levens gered van vele slachtoffers 
die anders waren bezweken. Door 
terroristen veroorzaakte multiple/mass 
casualty incidents, zoals in Boston, 
Parijs, Brussel en Istanbul, verhogen 
de kans dat civiele zorgverleners 
worden geconfronteerd met letsels die 
sterke overeenkomsten vertonen met 
oorlogsverwondingen en waar ze in 
een stedelijke omgeving in vredestijd 
nauwelijks mee te maken krijgen. 
Deze vervaging van de grens tussen 
militaire en civiele traumazorg vraagt 
om vertaling van een aantal militair 
medische principes en technieken naar 
de civiele praktijk. Hiermee kunnen 
veel levens worden gered, met name 
bij incidenten waarbij veel slachtoffers 
vallen zoals bij terroristische 
aanslagen. Tegelijkertijd kampt de 
militaire traumazorg onverminderd 
met de uitdaging het sterftecijfer van 
slachtoffers met verwondingen die niet 
dodelijk hoeven te zijn nog verder te 
verlagen. De andere grote uitdaging 
is het beperken van de mate van 
invaliditeit bij degenen die het overleefd 
hebben. Inconsistentie in de kennis en 
toepassing van best practices zoals het 
gebruik van tourniquets, kan worden 
verbeterd door een VN/NAVO-brede 
standaardisering van trainingsvereisten 
en door introductie van evidence based 
doctrines. Daarnaast is integratie 
met civiele traumazorgsystemen 
essentieel voor opleidingsdoeleinden, 
onderzoek en het behouden van 
vaardigheden, kennis en blootstelling 
van militair medisch personeel. 
Wanneer civiele en militaire autoriteiten 

zich toeleggen op samenwerking 
en uitwisseling van kennis en 
ervaring kan dat tot wederzijdse 
kwaliteitsverbetering leiden. Er bestaan 
grote overeenkomsten tussen militaire 
geneeskunde en rampengeneeskunde. 
Samenwerking tussen deze 
sectoren bij rampenvoorbereiding en 
rampenbestrijding is onontbeerlijk. Een 
goed voorbeeld is de Nederlandse 
civiel-militaire samenwerking binnen 
het Calamiteiten Hospitaal in Utrecht. 
Internationale organisaties zoals het 
Internationaal Comité van het Rode 
Kruis en internationale, taakgerichte, 
niet-gouvernementele organisaties 
zoals Artsen Zonder Grenzen, zijn 
belangrijke partners in het delen 
van kennis en het verbeteren van 
traumazorg onder uitdagende 
omstandigheden.

Een grote uitdaging voor de 
toekomstige militair chirurg is 
het zoeken naar manieren om 
essentiële vaardigheden en kennis te 
behouden wanneer blootstelling aan 
gevechtssituaties vermindert. Grote 
troepeninzet zoals in Afghanistan is 
gestopt en kinetische operationele 
activiteiten zijn nu, gelukkig, beperkt. 
Militair medisch personeel krijgt 
daarom minder vaak te maken met 
gevechtsslachtoffers met complexe 
verwondingen. Tijdens minder 
intensieve militaire operaties, met lage 
aantallen slachtoffers, merken militair 
specialisten dat de chirurgische en 
klinische vaardigheden die nodig zijn 
voor hun dagelijkse praktijk, afnemen. 
De militaire gezondheidsorganisatie 
moet zich bewust zijn van deze 
uitdagingen. Door de lengte van 
uitzendingen te optimaliseren en te 
voorzien in geformaliseerde onderwijs- 
en oefencurricula, kunnen militaire 
specialisten hun vaardigheden 
behouden. Dit zou ook kunnen worden 
bereikt door het opzetten van een 
geïntegreerd netwerk van civiel-
militaire medische centra die voorzien 
in zorg aan verschillende groepen 
patiënten en waar de militaire trauma 
arts zijn of haar vaardigheden kan 
behouden en eventueel kan uitbreiden 
naar meerdere anatomische regio’s 
en in neonatale, verloskundige en 
vergrijzende bevolkingsgroepen.  
Het is van belang dat de procedures 
die een militair chirurg tijdens 
uitzendingen moet kunnen uitvoeren, 
worden bijgehouden tijdens de  
civiele praktijk. Deze fundamentele  
noodzaak is tegenstrijdig aan 
de steeds toenemende tendens 
binnen de civiele praktijk richting 
superspecialisatie, gericht op  

één specifiek anatomisch domein. 
Deze civiel militair geïntegreerde 
centra moeten ook voorzien in 
opleidingsmogelijkheden voor militair 
chirurgische arts-assistenten en 
dienstdoen als kernlocatie voor de 
ontwikkeling van trauma-georiënteerde 
carrières voor militair specialisten. 
Deze gecombineerde civiele en 
militaire medische centra zijn een 
platform voor kruisbestuiving van best 
practices tussen de militaire en civiele 
traumasectoren.

De militaire MSO moet in staat zijn 
om zich aan te passen aan een 
immer veranderende mondiale 
omgeving. Sommige veranderingen 
gebeuren van het ene op het 
andere moment en de MSO moet 
voorbereid zijn dienovereenkomstig 
te handelen. Preparedness is ook 
van toenemende belang in de 
civiele omgeving. De groeiende 
dreiging van een terroristische 
aanval in de westerse maatschappij 
dwingt civiele traumacentra 
rampenbestrijdingsplannen te 
ontwikkelen waarmee men in staat is 
een golf aan slachtoffers op te vangen 
en te behandelen. Het is van essentieel 
belang goed voorbereid te zijn. Alleen 
door civiel-militaire samenwerking en 
gezamenlijke multinationale inspanning 
zullen de militaire en civiele traumazorg 
in staat zijn om het aantal sterfgevallen 
aan mogelijk ernstige, maar 
overleefbare verwondingen laag te 
houden en om permanente invaliditeit 
tot een absoluut minimum te beperken.

Weerbaarheid 
Dit proefschrift richtte zich op 
aspecten binnen de militair 
medische ondersteuningsketen 
die kunnen helpen bij het 
verhogen van de overlevingskans 
en herstelmogelijkheden van 
gevechtsgerelateerde slachtoffers. 
Voor veel oorlogsslachtoffers begint de 
echte confrontatie met hun handicaps 
echter pas thuis, nadat ze uit het 
ziekenhuis zijn ontslagen. Juist dan 
is lotgenoten contact belangrijk. In 
Nederland kunnen gewonde militairen 
deelnemen aan verschillende sportieve 
evenementen zoals de Invictus Games, 
Mud Masters en de Amstel Gold 
Race. Deze evenementen worden 
georganiseerd om de deelname van 
gewond geraakte en invalide militairen 
aan groepsactiviteiten te vergroten. 
Evenementen als de Invictus Games 
leveren een platform waarop sport 
op hoog internationaal niveau 
bedreven kan worden in competitie 
met andere gewond geraakte mannen 
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en vrouwen van over de hele wereld. 
Daarmee wordt een actieve levensstijl 
bevorderd. Belangrijker nog is dat 
dergelijke evenementen deze militairen 
en hun families aanmoedigen hun 
worstelingen en overwinningen te 
delen met lotgenoten, waarbij men 
elkaar kan helpen bij het accepteren 
van verwondingen en handicaps.

De weerbaarheid die men bij dit 
soort activiteiten laat zien is heel 
bijzonder en een inspiratie voor alle 
aanwezigen. Desondanks moeten 
we ons goed beseffen dat na een 
dergelijk verkwikkend en bemoedigend 
evenement, het moeilijk kan zijn om 
terug te keren naar het “gewone leven”. 
Nazorg is een belangrijk maar vaak 
onderbelicht onderdeel van zulke 
evenementen; sommige wonden 
helen nóóit. Om de levenskwaliteit 
van gewonde militairen en hun directe 
kring te verbeteren en te behouden, 
is het belangrijk dat alle betrokken 
zorgverleners zich gezamenlijk 
daarvoor inzetten. Alleen door zulke 
gezamenlijke inspanning kunnen we 
deze strijders helpen om gewond,  
maar niet verslagen te zijn; 
Vulneratus Nec Victus.

MILITARY MEDICAL SUPPORT 
ORGANIZATION: LESSONS 
LEARNED FROM THE DUTCH 
DEPLOYMENT IN AFGHANISTAN
Summary PhD thesis
The rationale for this thesis is 
to contribute to improvement of 
military casualty care and to identify 
possibilities for further evolution of 

the Dutch MSO in particular. This 
dissertation builds on previous military 
medical trauma research and zooms 
in on results that have been presented 
in earlier papers from the BFC study 
group. Although the mission of Task 
Force Uruzgan in Afghanistan ceased 
in 2010, there are still numerous 
lessons to be learned from this 
deployment that can be beneficial for 
current and future conflicts. This thesis 
will highlight the need for specialized, 
dedicated military trauma surgeons. It 
will focus on the inherent differences 
between civilian trauma care and 
military trauma requirements. 

Furthermore, it will emphasize the 
specific competences that the future 
military surgeon will need, from 

Afb. 3: Kapitein-arts dr. T.T.C.F. van Dongen krijgt de doctorsbul overhandigd door zijn promotor 
prof. dr. L.P.H. Leenen. Foto: MCD, sergeant-majoor Eva Klijn.

relatively simple primary damage 
control procedures to sometimes 
demanding pediatric interventions. 
It will bring to attention that military 
specialists will have to develop 
additional non-surgical skills such 
as a thorough understanding of the 
consequences of massive blood 
loss and of how to mitigate immune 
responses to severe trauma. 

It will reflect on the quality of life of 
repatriated service men and women, 
and the implications for the (Dutch) 
MSO. It will discuss opportunities 
for medical treatment and lastly, it 
will address the need of a detailed 
(coalition-wide) military trauma registry, 
with uniform data definitions and solid 
data collection methods.

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

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is ontwikkeld om 
traumatische gebeurtenissen te verwerken en wordt inmiddels ingezet voor complexe 
trauma’s, verwerkingsproblemen, chronische pijn, negatief zelfbeeld, angsten en fobieën. 
Wat zijn de mogelijkheden in de sociaal geneeskundige praktijk?
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en artsen Maatschappij & Gezondheid
Datum: 13 november 2017, Utrecht

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

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

Data: 13 en 20 november 2017, Amersfoort

Horen en gehoord worden
Een module over wat er wel en niet kan in de combinatie van werk en slechthorendheid. 
Wees bewust van de beperkingen van patiënten met gehoorklachten, maar heb oog voor 
hun kansen!

Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere (medische) professionals die te 
maken hebben met slechthorenden.

Datum: 14 november 2017, St. Michielsgestel

Werken met ADHD
ADHD-kinderen worden volwassen, en dan? Volg deze praktische module en leer de 
symptomen herkennen en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen, A&O-deskundigen en andere 

arbodienstverleners of re-integratieprofessionals
Datum: 14 november 2017, Utrecht

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf
Kom in actie en leer volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen systematisch en 
verantwoord eerste hulp verlenen, reanimeren en omgaan met de AED. Hoe houdt u het 
hoofd koel en toont u professionele meerwaarde bij een ongeval op het werk?
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, artsen M&G en arboverpleegkundigen
Datum: 15 november 2017, Utrecht 

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=emdr-in-de-sociaal-geneeskundige-praktijk&action=view&Scholing_Id=1203&Uitvoering_Id=6107&Module_Id=2018&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=leer-uzelf-beter-kennen-via-mbti&action=view&Scholing_Id=1152&Uitvoering_Id=6056&Module_Id=1344&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=horen-en-gehoord-worden&action=view&Scholing_Id=1143&Uitvoering_Id=6047&Module_Id=507&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=werken-met-adhd&action=view&Scholing_Id=1162&Uitvoering_Id=6066&Module_Id=680&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=spoedeisende-hulp-en-aed-in-bedrijf&action=view&Scholing_Id=1145&Uitvoering_Id=6049&Module_Id=1095&Opleiding_Id=64
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Remote health care & telemedicine
Health care from home, available anywhere

door kapitein ter zee-arts  
E.J. Spoelder

De auteur is anesthesioloog en MMT-arts,  
Instituut samenwerking Defensie & 
Relatieziekenhuizen (IDR), Radboudumc 
Nijmegen, Mobiel Medisch Team Nijmegen - 
Lifeliner 3, Vliegbasis Volkel, Volkel.
Artikel ontvangen juni 2017.

Samenvatting
In Singapore werd op 16 en 17 januari 2017 een conferentie “Remote Health 
Care” gehouden waarin de laatste inzichten en vorderingen op dit gebied 
werden besproken en gedeeld door sprekers uit de industrie, overheden, 
medische, militaire en universitaire wereld, en gebruikers. Technische 
innovatie op dit gebied is voor een belangrijk deel terug te voeren op 
ontwikkelingen binnen de militaire en rampengeneeskunde. Uitdagingen 
zijn verwoord en oplossingen worden vooral gebracht door industriële 
antwoorden op de geadresseerde vragen.

Tijdens dit congres kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde met 
als hoofdthema het leveren van reguliere en spoedeisende zorg aan mensen 
in afgelegen of moeilijk bereikbaar gebied. Vanuit militair perspectief is deze 
ontwikkeling van invloed op de operationele uitvoering van een missie, 
waarbij operationeel commandanten in de nabije toekomst zich geplaatst 
zullen zien voor nieuwe uitdagingen.

Naast deze nieuwe operationele uitdagingen waren nadrukkelijk ook een 
aantal kritische onderwerpen ter discussie in het programma opgenomen. 
Veelal wordt nieuw beschikbare technologie met enthousiasme ontvangen. 
Dit is zeker het geval wanneer dergelijke innovatie een kostenbesparend 
effect genereert. Daarbij kan men de relatie tussen de arts en de patiënt 
als primair uitgangspunt uit het oog verliezen en het is de vraag of het 
gevolg van deze ontwikkeling gewenst is. Ook “data security” is als kritisch 
topic aan de orde geweest. Gepersonaliseerde medische informatie is 
privacygevoelig, kostbaar en daarmee fraudegevoelig. In termen van 
dreiging of chantage kunnen niet goed afgeschermde besturingssystemen 
van computers en (rand)apparatuur worden besmet of gegijzeld. Tot slot 
dient men ook de keerzijde van deze militaire innovatie op onze samenleving 
te benoemen. 

Inleiding
Miljoenen mensen in de wereld 
hebben geen toegang tot reguliere 
zorg. Als gevolg van een tekort aan 
goed opgeleide zorgprofessionals in 
afgelegen gebieden ontbreekt zelfs 
de meest basale diagnostiek. De 
Filipijnen hebben een populatie van 
102 miljoen inwoners. Hiervan hebben 
45 miljoen mensen geen toegang 
tot ziekenhuiszorg. Dit betekent 
dat door de combinatie van slechte 
informatieverstrekking en culturele 
obstakels veel ziekten te laat worden 
ontdekt en onbehandeld blijven, 
hetgeen resulteert in extreem hoge 
morbiditeit en mortaliteit. 

Ook tijdens militaire operaties is 
toegang tot reguliere gezondheidszorg 
niet altijd vanzelfsprekend. De 
Nederlandse krijgsmacht heeft zich 
de afgelopen decennia ontwikkeld 
tot een expeditionaire militaire 
organisatie die kan optreden in 
verschillende crisisgebieden en 
onder uiteenlopende geografische 
en klimatologische omstandigheden1. 
In navolging hiervan wordt militaire 
geneeskunde gekenmerkt door 
zorg die verleend moet worden 

onder bijzondere omstandigheden 
in afgelegen gebieden die kunnen 
worden aangemerkt als ‘remote’ en 
‘austere’. De militaire basiszorg wordt 
verleend door algemeen militair artsen 
en verpleegkundigen. In geval van 
complex medische problematiek zijn 
deze professionals voor consultatie 
aangewezen op een werkende 
telefoonverbinding. 

Technologische innovatie biedt steeds 
meer mogelijkheden om professionals 
met elkaar, of professionals met 
patiënten in contact te brengen op 
grote afstand. Telemedicine is een 
relatief nieuw concept in de wereld 
van het internet en de ontwikkelingen 
op dit gebied bevinden zich thans in 
een fascinerende stroomversnelling. 
Tijdens de G20-top in Duitsland 
hebben alle deelnemende landen de 
doelstelling onderschreven dat in 2025 
iedere wereldburger toegang moet 
hebben tot het internet. 

Wat is remote health care en wat is 
telemedicine
Door gebruik te maken van digitale 
communicatienetwerken kan via 
een videoverbinding contact worden 

gemaakt tussen een specialist op grote 
afstand en een zorgverlener of een 
patiënt die zich bevindt op een moeilijk 
bereikbare plaats. In de praktijk wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van een 
internetverbinding.

Remote health care en telemedicine 
zijn ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg, mogelijk gemaakt 
door technische ontwikkelingen 
waarbij patiënten toegang hebben 
tot geneeskundige hulp zonder 
dat zij fysiek bij een arts of andere 
hoogopgeleide zorgverlener aanwezig 
zijn. Een consult kan via een 
videoverbinding worden afgehandeld 
en met behulp van speciale apparatuur 
kunnen metingen worden verricht 
die direct worden verzonden naar 
een arts. Ook kan begeleiding op 
afstand plaatsvinden. We spreken 
achtereenvolgens van teleconsultatie, 
telemonitoring en telecoaching. Tot slot 
kunnen deze drie vormen ook worden 
gecombineerd.

Toepassingen binnen de militaire 
gezondheidszorg
De mogelijkheden die telemedicine 
biedt voor de militaire setting 
zijn divers. Ten eerste stelt het 
zorgverleners tijdens een uitzending in 
staat om zorg te bieden aan een veel 
bredere range van patiënten dan thans 
het geval is. In een omgeving waar 
troepen opereren in een groot gebied 
is medisch advies direct beschikbaar. 
Hierbij kan worden voorkomen dat 
specialisten zich onnodig moeten 
verplaatsen naar een patiënt. Dit kan 
van levensbelang zijn. 

Telemedicine opent de mogelijkheden 
naar een grote groep specialisten die 
beschikbaar komt voor combattanten, 
waarbij telemedicine-technologie 
efficiënte communicatie mogelijk 
maakt tussen de uitgezonden militair 
en militair medisch specialist die zich 
in zijn thuisland bevindt. Zo was het 
tijdens de uitzending naar Afghanistan 
mogelijk om radiologische beelden 
rechtstreeks te verzenden naar het 
Centraal Militair Hospitaal. 
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Nederlandse militairen zullen 
in de toekomst steeds vaker 
mondiaal moeten optreden onder 
extreme omstandigheden. Nieuwe 
sensortechnologie biedt de 
mogelijkheid om prestaties in extreem 
operationele omstandigheden te 
monitoren. Momenteel werkt TNO aan 
de ontwikkeling van bio-optische en 
bio-elektrische lichaamssensoren die in 
kleding kunnen worden geïntegreerd. 
Zo kan niet alleen informatie worden 
verkregen over de locatie van de 
betrokken persoon, maar ook over zijn 
vitale parameters. Door het meten van 
stress en vermoeidheid wordt inzicht 
verkregen in de fysieke en mentale 
belasting van de militair. 

Gedigitaliseerd vertrouwen
Technische ontwikkelingen gaan snel. 
Zeker wanneer een ontwikkeling een 
kostenbesparend effect genereerd, 
wordt niet altijd nagedacht over 
consequenties op lange termijn. 
Hierbij kan men denken aan het 
doorbreken van de traditionele 
‘cassante’ relatie tussen een arts 
en een patiënt. Dit dient een groot 
belang en berust op vertrouwen. 
Deze relatie is cruciaal, ook binnen 
de militaire gezondheidszorg. Digitaal 
gegenereerde gezondheidsinformatie 
omvat zeer gevoelige informatie. In 
beginsel is deze informatie alleen 
beschikbaar voor daartoe bestemde 

personen direct betrokken bij de zorg. 
Echter, deze technische voortgang kan 
aanleiding geven tot depersonalisatie 
van de zorg. De traditionele verhouding 
tussen arts en patiënt vervaagt. 
Het is steeds minder duidelijk wie 
de rechtmatig eigenaar is van deze 
informatie, onduidelijk welke partij 
verantwoordelijk is voor de opslag van 
data en hoe de afscherming van deze 
gegevens is geborgd. 

Data security
Er komen steeds meer 
persoonsgebonden data beschikbaar. 
Zo is het voor het gebruik van sport- 
en hartslagsoftware noodzakelijk 
de aankoop te registreren en in 
te stemmen in termen van een 
overeenkomst waarbij de gebruiker 
toestemming geeft zijn data ter 
beschikking te stellen aan de 
fabrikant. Tijdens de registratie 
wordt bijvoorbeeld gevraagd 
naar biometrische informatie, 
medicijngebruik, nicotinegebruik en 
voeding. Daarmee krijgt het bedrijf 
de beschikking over veel persoonlijk 
sensitieve informatie en deze kennis 
vertegenwoordigt een waarde. Het 
is invoelbaar dat deze informatie 
voor bepaalde partijen interessant 
kan zijn. Door analyse van gegevens 
kunnen profielen worden beschreven, 
die gevolgen kunnen hebben voor 
de bepaling van de hoogte van een 

individuele premie. Tot slot is diefstal 
van gegevens door datalekkage of 
hacking een reëel probleem voor 
overheden2. 

Oneigenlijk verkregen data-informatie 
vertegenwoordigen een waarde op de 
“underground black market”. In 2015 
waren gestolen creditcardgegevens 
tussen de 10 dollarcent en 20 dollar 
waard. Daartegenover was in 2014 
de waarde van gestolen medische 
informatie het tienvoudige waard3. 
Door verzadiging van de markt daalde 
de waarde van deze informatie in 
2016 sterk. De gegevens voor de 
verkoop omvat namen, geboortedata, 
polisnummers, diagnosecodes 
en factuurgegevens. Fraudeurs 
gebruiken deze gegevens om vervalste 
identiteitsbewijzen te creëren, voor de 
aanschaf van medische apparatuur of 
geneesmiddelen die kunnen worden 
doorverkocht. Door de combinatie van 
een verzekerdenummer met een  
diagnosebehandelcode worden 
valse vorderingen aan verzekeraars 
verstuurd.

Tot slot kan men veiligheid ook defi-
niëren in termen van dreiging. Zo kan 
bijvoorbeeld niet worden uitgesloten 
dat de besturing van geïmplanteerde 
insulinepompen op afstand wordt 
overgenomen en de pompen vrij 
eenvoudig worden ontregeld.

Maatschappelijk effect
De militaire gezondheidszorg zal 
steeds meer gebruik gaan maken van 
technische mogelijkheden om zorg op 
afstand te kunnen bieden. Deze vorm 
van gezondheidszorg gaat hand in 
hand met voortschrijdende ontwikkeling 
van techniek, innovatie en inzicht. 
Militaire geneeskunde is traditiegetrouw 
van belangrijke invloed op de 
civiele gezondheidszorg. Het meest 
recente en tot verbeelding sprekende 
voorbeeld is implementatie binnen de 
traumatologie van Damage Control 
Resuscitation en Damage Control 
Surgery als civiele behandelstrategie 
voor ernstig gewonde patiënten.

Digitale ontwikkelingen zijn anders. 
Ze gaan snel, het effect ervan is 
omvangrijk en de exacte spin op de 
civiele gezondheidszorg en het gevolg 
voor de individuele patiënt laat zich 
lastig voorspellen. Naast belangrijke 
voordelen heeft remote en digital 
health care ook schaduwkanten 
welke zich moeilijk laten identificeren. 
Remote en digital health care zal  
de komende jaren in toenemende  
mate onderdeel worden van het 

Afb. 1: Telemedicine consult. Deze monitor is ontwikkeld door een civiele industriële partij 
in samenwerking met de US Army. Deze monitor geeft informatie over de bloeddruk, de 
hartfrequentie, het elektrocardiogram en de lichaamstemperatuur. Een andere mogelijkheid is 
echografie. Artsen kunnen deze informatie real-time volgen en personeel in afgelegen gebieden 
kunnen op afstand instructies ontvangen.
Bron: http://futuristicnews.com/lifebot-5-all-in-one-telemedicine-hub/

http://futuristicnews.com/lifebot-5-all-in-one-telemedicine-hub/


130NMGT 70 - 105-134                 S E P T E M B E R  2017
<< I N H O U D

MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 7/8, juli/augustus 2017

Klachtenbehandeling gezondheidszorg 
Instelling Klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie 
(KCGD)
Op 6 juni 2017 heeft de secretaris-generaal de 
Klachtencommissie Gezondheidszorg Defensie (KCGD) 
ingesteld. Met de instelling van de KCGD is de laatste schakel uit 
de regeling voor de klachtenbehandeling in de gezondheidszorg 
Defensie 2016 gereed. Het uitgangspunt van de op de Wet 
Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz) gebaseerde 
klachtenregeling is dat de patiënt of cliënt zich primair wendt 
tot de zorgverlener bij wie hij in behandeling is om zijn vragen 
of onduidelijkheden weg te nemen of om zich te beklagen. Als 
de patiënt of cliënt er met de zorgverlener niet uit komt, of hij 
blijft vragen houden, dan kan hij zich melden bij een van de 
klachtenfunctionarissen van Defensie. Deze zal dan bemiddelen 
bij de klacht met als doel een voor de klager bevredigd antwoord 
of oplossing te vinden. Ook kan de klager zich eventueel 
rechtstreeks melden bij de KCGD.
Mocht de klager hiermee onvoldoende geholpen zijn, dan kan hij 
schriftelijk een klacht indienen bij de KCGD. De KCGD zal aan 
degene over wie geklaagd is vragen om een schriftelijk verweer 
tegen deze klacht. Daarna behandelt de KCGD de klacht op een 
hoorzitting, waarbij beide partijen een toelichting kunnen geven 
en aan beide partijen vragen gesteld zullen worden. De KCGD 
zal zijn oordeel schriftelijk naar beide partijen en zorgaanbieder 
sturen. 
De contactgegevens van de KCGD zijn:
Secretariaat Klachtencommissie Gezondheidzorg Defensie
Postbus 556
2501 CN Den Haag
Telefoon: 070-3765786 / E-mail: info@KCGD.nl

Als de klager een vergoeding voor schade wil vragen  
(tot € 25.000) of wanneer de klager niet tevreden is over de 
afhandeling van de klacht door de klachtencommissie, kan 
hij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Defensie 
Geneeskundige Zorg. Klik hier voor meer informatie over de 
klachtenregeling gezondheidszorg Defensie. 

VAM/Bedrijfsvoering
Wijziging ‘Behoeftestellingsformulier DGO’
Het behoeftestellingsformulier DGO is gewijzigd. De nieuwe 
versie is op de startpagina assortimentsgewijs werken op intranet 
gepubliceerd. Op deze pagina is naast een invulinstructie en een 
toelichting op het behoeftestellingsproces ook een link naar de 
assortimentsinstructies en de portal assortimentsgewijs werken 
opgenomen.

Operationele gezondheidszorg
Landen- en transporthygiëne-advies VS/Californië
Voor de oefening Black Horse 2017 heeft het Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) 
het landenadvies VS/Californië opgesteld. Dit advies 
bevat informatie over de benodigde vaccinaties en overige 
preventieve maatregelen voor dit gebied. Het overzicht van alle 
landenadviezen is hier op intranet terug te vinden.
Naast het landenadvies is ook een advies voor transporthygiëne 
opgesteld. Dit advies is specifiek van toepassing voor (retour)
goederen, voertuigen, materieel en personeel dat betrokken is 
bij de oefening Black Horse op de oefenterreinen Twentynine 
Palms en moet bij redeployment ongewenste versleping van 
ziektekiemen, ongedierte en plantaardig materiaal vanuit het 
oefengebied in Californië naar Nederland voorkomen. 

hedendaags bestaan. Dit zal een 
maatschappelijk effect tot gevolg 
hebben. De realiteit van innovatie en 
beschikbare zorg zal kritisch moeten 
worden afgewogen waarbij de relatie 
tussen arts en patiënt het primair 
uitgangspunt vormt.

REMOTE HEALTH CARE & 
TELEMEDICINE
Health care from home, available 
anywhere
The “Remote Healthcare Asia 
Conference” was held in Singapore on 
the 16th and 17th of January 2017 at 
the Marina Bay Sands. Throughout this 
conference, the latest understanding 
and devolvements in this field were 
discussed and shared by industry, 
government, medical, military, 
university, and expert speakers. 

S U M M A R Y

Developments in military and disaster 
medicine lead to major contributions 
of technical innovation in remote 
healthcare. Challenges have been 
expressed and solutions are mainly 
brought by industrial answers to the 
addressed questions.

During this congress, wide ranges of 
subjects were addressed, focusing 
on providing regular and urgent 
care to people in remote or austere 
environments. From a military 
perspective, these developments 
will have impact on the operational 
execution of a mission, with operational 
commanders facing new challenges in 
the near future.

In addition to these new operational 
challenges, a number of critical  
topics were discussed. Frequently, 
new available technology is received 

with enthusiasm. This is certainly the 
case when such innovation generates 
a cost-saving effect. In doing so, 
one can lose sight of the importance 
between the doctor and the patient 
relationship as a primary point and the 
question is raised whether the outcome 
of this development is desirable. Data 
security has also been discussed as 
a critical topic. Personalized medical 
information is privacy sensitive, costly 
and therefore sensitive to fraud. In 
terms of threat or blackmail, improperly 
obtained medical software may be 
manipulated or hijacked. Finally, we 
must also face the reverse side of this 
military innovation to our society.
Referenties:
1. De Waard E.J.: De Nederlandse expeditionaire 

krijgsmacht. Slim en slagvaardig? Militaire 
Spectator 2011;180(5):214.

2. www.converge-health.com
3. http://www.reuters.com/article/us-cybersecurity-

hospitals-idUSKCN0HJ21I20140924
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Bedrijven DGO
Informatie en aanwijzingen EGB/DTD
Voor informatie over lopende zaken en relevante ontwikkelingen 
van het Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB) en de Defensie 
Tandheelkundige Dienst (DTD) kunt u terecht op de intranetsite: 
Informatie en aanwijzingen EGB/DTD. 

Commando-overdracht C-CMH
Op het dak van de parkeergarage, met op de achtergrond het 
Centraal Militair Hospitaal (CMH), droeg kolonel Tony Bek op  
5 juli het commando over aan kolonel-apotheker Mees Vervelde. 
Tijdens de overdracht stond kolonel Bek stil bij zijn tijd als 
commandant en noemde hij o.a. de samenwerking met het UMC 
Utrecht, de opvang van een ebolapatiënt en de renovatie en 
uitbreiding van het CMH. Het volledige nieuwsbericht is hier op 
intranet na te lezen.

Wijziging in bereikbaarheid Centraal Militair Hospitaal 
per 1 juli
De uitbreiding en renovatie van het Centraal Militair Hospitaal 
(CMH) is in volle gang en heeft voor de patiënt gevolgen 
met betrekking tot de bereikbaarheid. Binnen hebben de 
bouwactiviteiten tot gevolg dat poli’s en afdelingen zijn 
verplaatst. De tijdelijke indeling tot medio december 2017 is 
hier terug te vinden. In december/januari volgt een tweede 
grote schuifbeweging om de volgende fase van de renovatie te 
realiseren. Ook dan zullen weer nagenoeg alle afdelingen en 
poli’s van locatie gaan veranderen. Communicatie over deze 
wijzigingen volgt te zijner tijd. 
Buiten blijft de parkeerplaats bereikbaar, maar de route van de 
parkeerplaats naar de tijdelijke ingang van het CMH is gewijzigd. 
Verder is de stalling voor motoren, brommers en scooters 
verplaatst naar parkeergarage Noord en voor fietsen is naast 
de ingang van het CMH, aan de Universiteitsweg, een tijdelijke 
fietsenstalling geplaatst.
De verwijzend artsen worden gevraagd hun patiënten hierover 
te informeren en hen te adviseren rekening te houden met 
onvoorziene omstandigheden en gewijzigde routes.
Via een speciaal hiervoor ingerichte intranetsite zijn altijd de 
laatste wijzigingen en algemene informatie over de verbouwing 
terug te vinden.

Onderscheidingen
Korporaal van Oudheusden penning voor 
brigade-generaal-arts Johan de Graaf

Na afloop van de commando-overdracht van de Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie op dinsdag 13 juni is scheidend 
commandant Johan de Graaf in het zonnetje gezet. Uit handen 
van de nieuwe commandant, commandeur-arts Remco Blom, 

ontving de brigade-generaal-arts de Korporaal van Oudheusden 
penning.
Deze bijzonder onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet 
voor de militaire geneeskundige dienst. Na zelf de penning in het 
leven te hebben geroepen vonden de eerder met deze penning 
onderscheidden collega’s van de DGO het de hoogste tijd de 
penning uit te reiken aan de geestelijk vader.
De Van Oudheusden penning is de erepenning van verdienste 
voor de DGO. De penning is vernoemd naar Korporaal van 
Oudheusden. Hij heeft op 10 mei 1940 in de buurt van het 
vliegveld Ypenburg als ziekenverzorger bij de 13e Batterij 
Luchtdoelartillerie met gevaar voor eigen leven gewonden 
verzorgd onder hevig vijandelijk vuur. Zelfs na ernstig mishandeld 
te zijn door een Duitse soldaat bleef hij zorgen voor de gewonden. 
In 1946 is hem postuum de Militaire Willems-Orde toegekend. 

Mathijsen-penning voor kolonel Tony Bek

Tijdens de commando-overdracht van het CMH op 5 juli jl. 
ontving kolonel Tony Bek uit handen van de kersverse nieuwe 
commandant, kolonel-apotheker Mees Vervelde, de Mathijsen-
penning. Deze penning wordt uitgereikt aan hen die veel voor het 
CMH hebben betekend. Tony Bek ontving de onderscheiding voor 
zijn verdiensten voor het CMH en de renovatie en nieuwbouw van 
het hospitaal in het bijzonder.

Veiligheid en Arbo
Advies werkplekinrichting kantooromgeving
Veel defensiemedewerkers werken dagelijks op een 
kantoorwerkplek en met een computer. Er zijn veel verschillende 
soorten gebouwen en werkruimtes in gebruik als kantoorruimte, 
allemaal op een andere wijze ingericht en ingedeeld. Welke 
factoren nu eigenlijk van belang zijn bij de inrichting van 
een kantoorruimte is na te lezen op de hiervoor door het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG) ingerichte themapagina kantoorinrichting.  
Op deze themapagina worden verschillende onderwerpen 
uitgelicht en adviezen gegeven. 

Therapieën/behandelmethodes 
Het Onderbeenspreekuur in het Centraal Militair Hospitaal
Deel 1: Analyse van patiënten, patiëntenstromen en 
zorgontwikkelingen van 2013 tot en met 2016
Onderbeenklachten zijn een veelvoorkomende 
overbelastingsblessure bij militairen. Om uniforme tweedelijnszorg 
te bieden aan militairen met onderbeenklachten is in 2013 een 
multidisciplinair ‘Onderbeenspreekuur’ in het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH) gestart, met inbreng van een chirurg, sportarts 
en revalidatiearts.Het artikel ‘Onderbeenspreekuur in het Centraal 
Militair Hospitaal (deel 1) beschrijft de patiëntenpopulatie van in  

Foto: MCD, Hans Roggen.

Foto: MCD, Hans Roggen.
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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 de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie  
(377 patiënten) en het Militair Revalidatie Centrum (191 patiënten). 
Het doel van de evaluatie is bij te dragen aan optimale zorg 
voor militairen met onderbeenklachten. Er worden in dit artikel 
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 inmiddels bijna afgerond. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door Emilia Ligthert; junior onderzoeker 
en gezondheidswetenschapper bij de afdeling Strategische 
Militaire Gezondheidszorg, staf DGO. Het volledige artikel 
gepubliceerd in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 
nr. 4 (juli) 2017, p. 90-98 en na te lezen via intranet.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
Save the date: 1 november DGO-symposium
Op woensdag 1 november aanstaande organiseert de Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie een symposium voor iedereen 
werkzaam binnen de militaire gezondheidszorg, met als 
onderwerp ‘Duurzaam Gezond Inzetbaar: Zin en onzin’.
Het programma bestaat uit plenaire sessie(s) en deelsessies, 
met variatie voor iedere doelgroep. Van medic tot medisch 
specialist en van managementassistent tot troeper, iedereen is 
welkom. Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd. 
Meer informatie over het programma en het aanmeldproces volgt 
in september (o.a. via intranet). Het symposium vindt plaats in 
Nijkerk, Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk.

Terugkoppeling mini-symposium ‘Adviseren als Professional’

 

Maandagmiddag 26 juni, stond het mini-symposium  
‘Adviseren als Professional’ op de agenda.
Deze geaccrediteerde bij- en nascholingsmiddag is georganiseerd 
door de vakgroep artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) 
en Beleid & Advies (B&A) met als doel bij te dragen aan de 
professionalisering van de arts M&G/B&A binnen Defensie. 
Tijdens het symposium waren veertig artsen aanwezig,  
waarvan het merendeel opgeleid is tot arts M&G/B&A of  
hiervoor in opleiding is.
Generaal-majoor C.J. Matthijssen, commandant  
11 Luchtmobiele Brigade, gaf als gastspreker zijn visie op  
het militair medisch adviseurschap aan de hand van zijn 
operationele ervaringen als commandant. Als ‘tegenhanger’  

sprak kapitein ter zee-arts D.F. Verschoor, Hoofd Operationele 
Militaire Gezondheidszorg, over zijn ervaringen als militair medisch 
adviseur. Deze twee perspectieven vormden de context voor het 
interactieve Kennislab. In kleine groepjes werden subthema’s 
bediscussieerd, met aansluitend een plenaire terugkoppeling. 
De vakgroep artsen M&G/B&A wil graag bouwen aan een 
professionele organisatie en het aanbod van doelmatige, voor 
Defensie relevante na- en bijscholing uitbreiden. De als nuttig  
en leerzaam ervaren middag zal zeker een vervolg krijgen.
Wie vragen heeft over de opleiding M&G/B&A kan daarvoor 
terecht bij kolonel-arts Wynand Korterink (contactpersoon 
opleiders). Voor vragen over het AIOS-netwerk kunt u contact 
opnemen met majoor-arts Elseline Bos (contactpersoon  
AIOS-netwerk).

Terugkoppeling Kennissharingsdag DGOTC
Op 15 juni organiseerde het Defensie Gezondheidszorg 
Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) de  
6e kennissharingsdag. De onderwerpen van deze middag waren:
•	 De toepasbaarheid van health sensoren in de operationele 

gezondheidszorg (door mevrouw Vera Pijl van de firma  
Offroad Apps & Things);

•	 Het optreden als first responder na de aanslagen op Zaventem 
in 2016 (door adjudant-chef Jan Vaes van de Medische 
Component van de Belgische Krijgsmacht);

•	 Real life support & lessons learned van de oefening  
Bison Drawsko (Polen) (door luitenant-kolonel  
Rejanne Eimers van Nes en kapitein Egon den Hartog)

•	 Humanitaire noodhulp gegeven tijdens de ebolacrisis.  
Deze noodhulp werd verzorgd vanaf Zr. Ms. Karel Doorman 
voor de kust van West-Afrika (door luitenant ter zee-arts  
der 1e klasse KMR Robert Weenink).

Ook in 2018 worden er weer twee kennissharingsmiddagen 
georganiseerd, op 8 januari en 21 juni (locatie: Aletta Jacobszaal, 
Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hilversum). Alle informatie 
over de kennissharingsdagen is hier op intranet terug te vinden. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Inzetbaar, nu en straks
Vorige week verscheen de special van de Defensiekrant 
‘Inzetbaar, nu en straks’ over het project Duurzaam Inzetbaar. Dit 
programma maakt medewerkers bewust van gezonde keuzes om 
inzetbaar, maar bovenal gezond te blijven. Lees hier de special in 
de Defensiekrant nr. 13 op internet. 

Eerste resultaten van het project Das BOOST bekend
In 2016 is het project ‘Das BOOST’ opgestart, met als doel de 
fysieke en mentale gesteldheid van de onderzeedienstbemanning 
te optimaliseren. Sinds de start doorliep het project diverse 
onderzoeken, waaraan 30 bemanningsleden op vrijwillige basis 
hebben deelgenomen. Voorafgaand aan en aan het einde van  
een reis lieten zij onder andere hun bloed, urine, slaap en  
energie-inname testen. Op 5 juli jl. werden de resultaten van de 
diverse onderzoeken aan de Onderzeedienst en geïnteresseerde 
collega’s gepresenteerd.
Das BOOST past perfect binnen het Programma Duurzaam 
Gezond Inzetbaar (DGI) van de Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie (DGO). DGI heeft als doel defensiemedewerkers te 
ondersteunen om op duurzame wijze inzetbaar te zijn. Inzetbaar 
met behoud van gezondheid en welzijn. Inzetbaar op dit moment, 
als professional binnen onze organisatie. Inzetbaar later, in een 
functie elders binnen of buiten de organisatie. Inzetbaar na het 
functionele leeftijdsontslag of pensioen. En inzetbaar als mens, 
partner, familielid en vriend. Als onderdeel van onze samenleving.
In samenwerking met de Koninklijke Marine heeft het DGI-team 
een brochure opgesteld naar aanleiding van Das BOOST.

Foto: Majoor-arts Elseline Bos.
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Het eerste exemplaar is tijdens de ‘Booster’ door luitenant-
kolonel-vliegerarts Eric Onnouw, senior beleidsmedewerker 
Strategische Militaire Gezondheidszorg, uit naam van 
de commandant DGO uitgereikt aan de Groepsoudste 
Onderzeedienst, kapitein ter zee Herman de Groot.  
Lees hier het volledige nieuwsbericht. 

Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) Bram geeft les  
aan Afghaanse collega’s
Van 22-24 juni heeft AMV-instructeur Bram een succesvolle 
cursus gegeven aan Afghaans medisch personeel van de 
luchtmachtbasis ‘AOD BALKH’ in Mazar-e-Sharif over goede 
distributie en opslag van medicamenten, de zgn. Good 
Distribution and Storage Practice (GDP). Eerder dit jaar hadden 
adviseurs van de Train-Advice-Assist missie in het noorden 
van Afghanistan geconstateerd dat de kennis op het gebied 
van juiste opslag en distributie van medische goederen bij het 
medisch personeel van de depots en medische centra verbeterd 
kan worden. Dat was de reden voor de ‘Combined Joint Medical 
(CJMED)-branch’ van HQ Train Advise Assist Command  
(TAAC)-North om een cursusplan te ontwikkelen, waarbij de focus 
vooral moest liggen op de juiste medicatie, voor de juiste patiënt, 
op de juiste tijd en opgeslagen op de best mogelijke manier. 
Op die manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
operationele effectiviteit van de Afghaanse veiligheidstroepen. 
Acht zeer gemotiveerde leden van het medisch centrum volgden 
de lessen. Daarbij ging het vooral om de verantwoordelijkheden 
in de medische bevoorradingslijn, de goede opslag en distributie, 

hygiënestandaarden, temperatuurregulatie en -registratie 
en hoe om te gaan met verlopen medicatie. De lessen zijn 
afgesloten met een theoretische toets en een praktijkopdracht. 
De commandant van AOD BALKH, generaal Ashraf, sprak na 
afloop lovend over de studenten en benadrukte het belang van de 
cursus. Ook gaf hij aan dat zij, de nieuwe generatie, de toekomst 
van Afghanistan zijn. Tezamen met de Duitse kolonel-arts Schütz, 
Chief CJMED reikte generaal Ashraf vol trots de certificaten uit 
aan de deelnemers en complimenteerde Bram en zijn tolk voor de 
wijze waarop zij de lessen hadden verzorgd. De volgende cursus 
zal van 1-3 juli worden gegeven, voor medisch personeel van de 
politie op het Sergeant Training Centre in Mazar-e-Sharif.

Geestelijke gezondheidszorg
Promotie Lieke Heesink: Aandacht voor agressie
Na militaire uitzending worden problemen met boosheid en 
agressie vaak gerapporteerd. Zowel direct na uitzending als 
tussen een jaar en twee jaar na uitzending werd een toename 
in klachten gevonden. Opmerkelijk is dat er geen afname in 
klachten gerapporteerd werd. Dit roept de vraag op of boosheid 
en agressie herkend worden als problemen waar interventie 
voor nodig is, en zo ja, of de behandeling voor deze problemen 
effectief genoeg is. Dit schrijft promovenda Lieke Heesink in haar 
proefschrift Aandacht voor agressie.
De titel van haar proefschrift is tweeledig. Allereerst is aandacht 
voor problemen met boosheid en agressie belangrijk, omdat 
deze problemen vaak ontstaan na militaire uitzendingen. Ten 
tweede: de studies naar de neurobiologie van agressie wijzen 
op verhoogde aandacht voor potentiele dreiging en verhoogde 
waakzaamheid. Dit biedt een psychobiologische basis voor 
verder onderzoek en aanwijzingen voor behandeling. Lees meer 
over deze promotie in het nieuwsbericht op intranet.

Inventarisatie: wie heeft welke rollen en taken binnen de 
psychosociale hulp
De multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en 
crises (Impact, 2014) is een basisdocument met standaarden 
voor de psychosociale hulp (PSH). In de praktijk zijn er 
vele partijen betrokken bij de planning en uitvoering van 
ondersteuning en zorg aan getroffenen. Maar wie heeft welke 
rollen en taken binnen de PSH in Nederland? Medewerkers 
van GGD GHOR Nederland, het centrum Gezondheid en Milieu 
van het RIVM en Impact brachten het in kaart in opdracht van 
het programmacollege PSH. De rapportage is ontwikkeld in 
samenspraak met experts en vertegenwoordigers van de diverse 
partijen. De rapportage is hier via internet te downloaden.

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

Foto: Ministerie van Defensie.

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

Aanmelden voor abonnement NMGT
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