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De Zwaluwenberg te Hilversum biedt onderdak aan de Inspectie Militaire 
Gezondheidszorg (IMG). De IMG is belast met het toezicht op de kwaliteit van de 
militaire gezondheidszorg en heeft een onafhankelijke positie. Binnen Defensie  
valt de IMG rechtstreeks onder de minister.
Foto: Hennie Keeris, ministerie van Defensie (archieffoto).
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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

Hoe benut je eHealth in de praktijk
EHealth en e-mental health maken razendsnelle ontwikkelingen door. Ook 
organisaties in de public en occupational health hebben te maken met deze 
innovatie. Maar wat houdt eHealth precies in? Welke (on-)mogelijkheden zijn er 
en hoe kun je de toepassingen benutten in de praktijk? De antwoorden krijg je 
in deze module. 
Voor wie: professionals in de publieke en bedrijfsgezondheid 
Datum: 27 september en 11 oktober 2018, Utrecht

Reizigersdiarree, ziek terug uit de tropen en emerging infections
Als reizigersverpleegkundige of reisgeneeskundig (huis-)arts krijg je te maken 
met diverse tropische aandoeningen. Wil je jouw advies verbeteren over niet-
vaccineerbare aandoeningen? Leer hoe te handelen bij terugkerende reizigers 
met koorts of andere klachten en welke ziekten mondiaal in opkomst zijn.
Voor wie: reizigersverpleegkundigen of reizigersgeneeskundig (huis-)artsen
Datum: 4 oktober 2018, Rotterdam

Stoppen met roken: tabaksverslaving
Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. 
Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Leer wat mensen motiveert 
tot een gedragsverandering. En wat jouw rol als professional is in dit proces.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

doktersassistenten, huisartsen, bedrijfsartsen, en andere 
professionals die begeleiden bij stoppen met roken.

Datum: 9 oktober 2018, Rotterdam

Aansluiting vinden bij je doelgroep: Entertainment Education voor 
gezondheidsbevordering
Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker binnen de 
gezondheidszorg. Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om kwetsbare 
groepen te betrekken bij gezondheidsthema’s. Wil jij laaggeletterde cliënten 
bereiken met jouw gezondheidsboodschap? Of mensen die niet spontaan 
zoeken naar medische informatie? Leer dan alles over Entertainment  
Education (EE). 

Voor wie: gezondheid(communicatie) professionals, beleidmakers en 
onderzoekers

Datum: 11 oktober, 1 en 22 november 2018, Utrecht

Autisme en werk
Er is steeds meer bekend over autisme spectrum stoornissen (ASS). Wil je 
meer weten over autisme en werk zodat je op de hoogte bent van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, belastbaarheid en behandeling? 
Doe dan deze module. 
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en andere 

professionals
Datum: 11 oktober 2018, Rotterdam

Topclass Arbeid en Gezondheid – Infectieziekten en 
bedrijfsgezondheidszorg
We gaan in op Infectieziekten en bedrijfsgezondheidszorg.  
Hoe ga je hiermee om in de praktijk bij acute vragen, klachten of preventie 
van een infectieziekte als vaccinatie of reizigersadvies? Hoe passen wijzelf 
de vigerende richtlijnen toe? En hoe werken we samen, of verwijzen we 
adequaat naar gespecialiseerde centra? Hoogleraar Michèle van Vugt, internist-
infectioloog, biedt ons als eerste spreker een inkijk op dit gebied.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere arboprofessionals 
Datum: 15 oktober 2018, Amsterdam

Training debatteren en discussiëren
Loop je er wel eens tegenaan dat je zaken niet voldoende overtuigend kunt 
bepleiten? Wil je leren hoe je een (beleids-)stelling verdedigt of juist aanvalt? 
Doe dan deze training en leer hoe je je visie verwoordt en met argumenten 
onderbouwt.
Voor wie: artsen, beleidsmedewerkers, epidemiologen, 

gezondheidswetenschappers, leidinggevenden, projectleiders en 
andere professionals 

Datum: 29 oktober 2018, Utrecht

M E D E D E L I N G

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

Beste lezers,

Voor de meeste mensen zit de zomervakantie 2018 erop. Het dagelijks heen en weer reizen 
tussen huis en werk, in de file staan, in drukke treinen stappen, enz., is weer routine geworden. 
We moeten er maar aan wennen. Een enkeling die niet gebonden is aan de zomermaanden om 
zijn vrije dagen op te nemen kan misschien nog genieten van een “Indian summer” vakantie later 
in het jaar. Het NMGT kent geen vakantie. Van de zes uitgaven per jaar zijn er al vier verschenen 
en is de vijfde uitgave, het septembernummer, thans voor u digitaal te lezen. Naast de gebruikelijke 
informatieve bijdragen, treft u een zeer interessante boekbespreking aan van het boek met de  
titel “De Ontstoken Geest”, van Edward Bullmore. De bespreking van dit boek is van de hand van 
prof. dr. Onno G. Meijer en Yannick A. Mahieu BSc. Helaas is het ons niet gelukt om een  
tweetal ontvangen oorspronkelijke artikelen nog tijdig redactioneel te verwerken voor plaatsing  
in deze uitgave. Deze artikelen houdt u van ons tegoed. In principe worden deze opgenomen  
in het novembernummer (71-6). Het betreft een case report van luitenant ter zee-arts 2 OC  
J. van Schooten over een stressfactuur van het collum femoris en van de hand van sergeant-
majoor Maurice W. von Aesch een artikel over het NATO Special Operations Combat Medic 
(NSOCM). Een paradigmaverschuiving voor medische zorg door combattanten tijdens Special 
Operations Forces (SOF, lees Korps Commando Troepen - KCT).
Ik wens u veel leesplezier.

De Hoofdredacteur NMGT
Kolonel H. van der Wal

MHBA MHA EMSD

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/hoe-benut-je-e-health-in-de-praktijk/
https://www.nspoh.nl/reizigersdiarree-ziek-terug-tropen-en-emerging-infections/
https://www.nspoh.nl/stoppen-met-roken-tabaksverslaving-4/
https://www.nspoh.nl/aansluiting-vinden-bij-uw-doelgroep-entertainment-education-voor-gezondheidsbevordering-2/
https://www.nspoh.nl/aansluiting-vinden-bij-uw-doelgroep-entertainment-education-voor-gezondheidsbevordering-2/
https://www.nspoh.nl/autisme-en-werk-2/
https://www.nspoh.nl/topclass-arbeid-en-gezondheid-22018/
https://www.nspoh.nl/topclass-arbeid-en-gezondheid-22018/
https://www.nspoh.nl/training-debatteren-en-discussieren/
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V A N  D E  I N S P E C T I E  M I L I T A I R E  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2017
Afgelopen jaar heeft de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) vele inspecties, 
periodieke gesprekken met zorgverantwoordelijken, thematische onderzoeken en 
interventies op basis van meldingen uitgevoerd. Het jaarverslag is een weergave van deze 
uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen daarbij. Het primaire doel is om vanuit 
het toezichtperspectief een bijdrage te leveren aan de gewenste kwaliteit van de militaire 
gezondheidszorg. In dit artikel zullen een aantal highlights uit het jaarverslag worden 
weergegeven1. 

Personeel en materieel
Bij alle bezoeken en gesprekken treft de IMG, zowel in het operationele als in de reguliere 
gezondheidszorg, gemotiveerd en professioneel personeel aan. Duidelijk is echter de grote mate 
van weglek van personeel en daaruit voortvloeiend ervaring en kennis. Dit komt mede door de 
bezuinigingen en de reorganisaties. 
Zichtbaar is dat de situatie bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) grotendeels 
gestabiliseerd is. De operationele geneeskundige eenheden ondervinden echter nog grote 
problemen door capaciteitsgebrek, zowel op het gebied van personeel als materieel. Dit heeft dan 
ook direct een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. Tevens is er in de tweedelijns zorg in het 
CMH een personeelstekort bij een aantal disciplines. Dit heeft o.a. geresulteerd in een beperking 
van bijvoorbeeld het aantal uit te voeren chirurgische ingrepen. Het gebrek aan voldoende 
middelen is vorig jaar door het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) nog eens 
extra benadrukt. 

Infrastructuur
Ondanks de zichtbare verbeteringen door lokale aanpassingen en kleinere verbouwingen vormt de 
infrastructuur op veel plaatsen nog altijd een belemmering voor goede zorg. Nieuwbouwplannen 
voorzien in een adequate oplossing, maar de uitvoering laat nog op zich wachten. Ook de 
infrastructuur van de keukens baart nog altijd zorgen. Afgelopen jaar is regelmatig samen met de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) opgetreden naar aanleiding van meldingen. 
Recentelijk is dit ook weer in het landelijke nieuws geweest.

Samenwerking externe inspecties
De samenwerking met civiele toezichthouders verloopt uitstekend. Dit geldt met name voor de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarmee regelmatig gezamenlijk wordt opgetreden.  
Zo zijn er twee inspecties door de IGJ in het bijzijn van IMG aan het Militair Geneeskundig 
Logistiek Centrum (MGLC) uitgevoerd. Deze vonden plaats in het kader van de opiumwetontheffing 
en Good Distribution Practice (GDP) en Good Manufacturing Practice (GMP)-verplichtingen.  
Beide hebben een positief resultaat opgeleverd. Wel dient de vrijgave van geneesmiddelen in  
het SAP-systeem beter te worden afgeschermd. 
Tevens is de samenwerking met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
geïntensiveerd, waarbij een convenant uitgebreid zal worden om te voorzien in het optreden van 
terreingrensoverschrijdende stralingsincidenten, dan wel stralingsongevallen. 

Concluderend
De IMG concludeert dat er afgelopen jaar op meerdere fronten positieve ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden, maar dat er nog het nodige werk verzet moet worden om van een volledig 
kwalitatief goede militaire gezondheidszorg te kunnen spreken. De IMG zal blijven toezien op een 
verantwoorde, kwalitatief goede zorg conform de wet- en regelgeving, zowel in Nederland als 
tijdens operationele inzet in het buitenland. 
Referenties:
1. Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg 2017 http://intranet.mindef.nl/dosco/images/jaarverslag%202017_tcm4-1385034.pdf

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/jaarverslag%202017_tcm4-1385034.pdf
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B O E K B E S P R E K I N G

De Ontstoken Geest
De aanpak van somatische depressie

door prof. dr. Onno G. Meijera en Yannick A. Mahieu BScb

a Hoogleraar aan de Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian, China, en gastvrijheid genietend bij de Afdeling Bewegingswetenschappen van de  
 Vrije Universiteit, Amsterdam. 
b Research Master student Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam.
De foto van Bullmore is van Judith Weik. Met dank aan Evie Dunne, Short Books, voor hulp bij het verkrijgen van die foto, de voorkant van het boek, 
en het schema van Helena Maxwell in Figuur 1. De auteurs danken Robert Dantzer, Raz Yirmiya, Piet Eikelenboom en Andreas Daffertshofer voor 
talloze inspirerende discussies, en de laatste twee zowel als Maarten R. Prins, Piet C.W. van Wieringen en Eric van Rossum voor constructieve 
suggesties naar aanleiding van een eerdere versie van deze boekbespreking. In de tekst zijn vertalingen uit het Engels van de auteurs. 
Voor onze cursussen verwijzen wij naar: www.bewegingsgeneeskunde.nl (dan wel een e-mail naar ogmeijer@yahoo.com), of, voor dringende 
vragen, Onno Meijer, telefoon 06 53 757 423.

The Inflamed Mind
Auteur: Edward Bullmore
Uitgever: Short Books Ltd
Engelstalig, hardcover, 256 p.
ISBN13 978-1-78072-350-1

Verschijnt in november ook in het Nederlands:
Het Ontstoken Brein
Auteur: Edward Bullmore
Uitgever: Prometheus
Verschijningsdatum: 31 november 2018
Nederlandstalig, paperback, 224 p.
ISBN13 978-9-04463-885-1

Op 26 april 20181 verscheen het boek De Ontstoken Geest van Edward Bullmore2. Ongeveer 
een kwart van alle chronische perifere ontsteking leidt tot depressie, en ongeveer een derde 
van alle depressies is inflammatoir, aldus de auteur. Bullmore is een van de meest geciteerde 
medische onderzoekers ter wereld: Op 16 juli 2018 leverde ‘Bullmore ET’ 54.001 treffers in de 
Science Citation Index Core Collection. Een groot deel van Bullmore’s research is gericht op het 
connectoom, het patroon van verbindingen in het brein, en het belang daarvan voor het begrijpen 
van bijvoorbeeld autisme. Bullmore is hoofd van de afdeling psychiatrie van de universiteit van 
Cambridge.

Mevrouw P. leed aan reumatoïde artritis en was depressief. Zoiets was de laatste 40 jaar niet 
eenvoudig. De reumatoloog zou gezegd hebben dat depressie los stond van de reumatologie, 
en de psychiater kon niet zomaar de diagnose ‘depressie’ vaststellen, want er was sprake van 
lichamelijk lijden. De traditionele gedachte was dat mevrouw P. kennelijk begreep dat ze zich in 
een moeilijke situatie bevond, met weinig of geen uitzicht op een prettige toekomst, en het was 
die cognitie die tot haar depressie zou hebben geleid: reuma (een inflammatoire aandoening) → 
sombere gedachten → depressie. Bullmore stelt voor dat om te keren: reuma (een inflammatoire 
aandoening) → depressie → sombere gedachten. Anti-inflammatoire behandeling, zoals met  
anti-TNF-alpha (etanercept of infliximab) helpt bij zo’n inflammatoire depressie3-5.

Vroeger dachten we, aldus Bullmore, dat het brein tegen perifere ontsteking was beschermd 
door de bloed-breinbarrière, die als een Berlijnse Muur zo’n beetje alles tegenhield. Maar de Muur 

http://www.bewegingsgeneeskunde.nl
mailto:ogmeijer@yahoo.com
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is gevallen, en we weten 
dat perifere ontsteking leidt 
tot ontsteking in het brein, 
met demotivatie tot gevolg. 
Zulk ‘ziektegedrag’ dient 
volgens Robert Dantzer 
om energie te sparen voor 
het immuunsysteem6. 
Maar waarom zouden we 
ook depressief worden? In 
navolging van anderen7, geeft 
Bullmore een evolutionaire 
duiding. Infectie (= ontsteking 
door micro-organismen) is 
de traditionele doodsoorzaak 
van mensen. En het bevordert 
de overlevingskansen van de 
groep, als je je met infectie 
terugtrekt, of zelfs uitgestoten 
wordt (zoals in quarantaine, 
denk aan ebola). Maar dat 
betekent wel, voegt Bullmore 
daaraan toe, dat je de  
nachten alleen doorbrengt. 
Als je dan ook nog bang  
bent, en licht slaapt, ben je  
vermoedelijk meer op je  
qui-vive voor vijanden. 
Natuurlijk is dit een fantasie, 
want het is niet toetsbaar, maar 
het is een prachtige fantasie: 
Depressie beschermde ons 
tegen epidemieën en tegen de 
gevaren van quarantaine.

Bullmore werkt deeltijds 
voor GlaxoSmithKline, dat 
in 2010 net als andere 

farmaceutische maatschappijen besloot zich terug te trekken uit breinresearch, zoals onderzoek 
naar depressie: Het was te duur, en leverde te weinig op8. Het boek van Bullmore is zeer didactisch 
opgezet. Alsof hij niet alleen aan zichzelf, en aan de leek, wil uitleggen hoe ontsteking en stemming 
aan elkaar gerelateerd zijn, maar ook de farmaceutische industrie wil overtuigen. Bij depressie, 
aldus Bullmore, is er een vicieuze cirkel ontstaan, bijvoorbeeld: ontsteking → breinveranderingen 
→ depressie → stress → ontsteking, etc. Die cirkel kan op veel punten doorbroken worden: anti-
inflammatoire behandeling, antidepressiva, psychotherapie, of anti-stressbehandeling (Fig. 1). 
Zo komen we: “Een stap voorbij de cultuur van apartheid en stigmatisering die bijdraagt aan de 
pijnlijke verwarring van een ziekte die geacht wordt zich geheel in de geest af te spelen. Misschien 
staan we op het punt een aantal veldslagen te winnen tegen de grootste gezondheidsbedreigingen 
van de 21ste eeuw. We zouden aan de rand van een revolutie kunnen staan. Die zal niet op de 
televisie komen. En ik zou het fout kunnen hebben. Maar ik denk dat de revolutie al begonnen is.” 
(laatste regels van het boek, p. 220). 

Uitleg ‘The Inflamed Mind’ op YouTube:   en

Fig. 1: Het doorbreken van de vicieuze cirkel. 
Stress kan bestreden worden met meditatie (mindfulness, of Oosterse technieken), de 
daaruit voortkomende ontsteking van het brein met antistoffen tegen cytokines (zoals anti-
TNF-alpha), de breineffecten van die ontsteking met antidepressiva (zoals verhogers van 
de beschikbaarheid van serotonine in de synapsen), en de depressie met psychotherapie. 
Illustratie door Helena Maxwell.

https://www.youtube.com/embed/iw7b0-yTnT0
https://www.youtube.com/embed/fLeHsJ_ui5A


99NMGT 71 - 93-112                    S E P T E M B E R  2018
<< I N H O U D

Beschouwing
Op 29 mei 2018 verscheen een positieve boekbespreking in Nature9. De auteur was kennelijk 
onder de indruk van Bullmore’s “bombastisch enthousiasme” (p. 634). Bullmore heeft recht op 
dat enthousiasme. Hij is zeker niet de eerste die de gedachte naar voren brengt dat depressie 
en perifere ontsteking met elkaar kunnen samenhangen6, maar lijkt zich ook bewust van de 
belangrijke plaats die depressie inneemt in die verontrustende lijst van aandoeningen waar de 
laatste 30 jaar te weinig vooruitgang is geboekt, zoals chronische vermoeidheid10, burnout11, of 
bijvoorbeeld lage rugklachten. De titel van het boek, De Ontstoken Geest, is een vondst, die 
‘somatische depressie’12 een plaats geeft in de somatopsychiek. (Net als bijvoorbeeld de effecten 
van alcohol of drugs op ons psychisch functioneren.) Maar er wordt ook een prijs betaald voor de 
overtuigingskracht van Bullmore’s boek: Belangrijke zaken blijven onderbelicht, en scherpe randjes 
worden eraf gehaald.

Het adeno-associated virus, AAV, leidt juist tot sociale cohesie in muizen: Infectie met AAV 
stimuleert nieuwsgierigheid naar onbekende medemuizen13. Dat versnelt de verspreiding van het 
virus (en doet denken aan het massale kerkbezoek dat de Spaanse griep zoveel erger maakte14). 
Bij AAV stimuleert het virus het immuunsysteem van de gastheer: T-cellen, die niet in het brein 
doordringen, produceren vanuit de breinvliezen interferon-gamma, waardoor het sociale gedrag 
verandert nog vóórdat het virus wordt bestreden (door datzelfde mechanisme). ‘De Berlijnse Muur’ 
is dus niet zo’n goede beeldspraak voor de bloed-breinbarrière, want die is niet compleet gevallen. 
Maar het is wel zo dat het brein niet langer ongenaakbaar boven het lijf troont: Het brein luistert 
naar het lijf, net als het lijf naar het brein luistert.

Wat in het boek van Bullmore vooral ontbreekt is helderheid over de vraag hoe inflammatoire 
depressie zich onderscheidt van andere vormen van depressie. Hoe zit het met de veronderstelde 
verlaging van serotonine, die in 1989 zoveel aandacht kreeg door de introductie van Prozac®? 
Bullmore spreekt van “de klucht van serotonine” (p. 103), terwijl Dantzer4 er juist op wijst dat 
chronische ontsteking kan leiden tot serotonine-verlaging. En hoe verhouden deze beelden zich 
tot de pathologische resonantie in het brein, die bij ernstige depressie tal van malen gemeld 
is15? Ernstige depressie is een hoogenergetische vorm van nietsdoen, en je vraagt je af of dat 
kan samenhangen met een verlaging van neurotransmitter concentraties, of bijvoorbeeld van de 
groeifactor BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)16. En wat betekent het dat een genetische 
analyse van 135.458 patiënten versus 344.901 controles in 201817 suggereerde dat depressies 
veranderingen van neuronen in het brein met elkaar gemeen hebben, en juist niet veranderingen 
van het immuunsysteem (“not microglia or astrocytes”, p. 675)? Bij depressie zijn de prefrontale 
hersenen en de kop van de gyrus cinguli betrokken. Het boek van Bullmore beperkt zich echter 
tot depressie bij langdurige perifere ontsteking, met perifeer CRP (C-reactief proteïne, een 
ontstekingsmediator) als mogelijke biomarker2,12,18, en vooral symptomen van ziektegedrag: “De 
fysiologie van geen zin in de afwas”19. Dat beeld wordt niet gekenmerkt door ernstige somberheid 
en/of stoornissen van de vitale functies.

Voor buitenstaanders, zoals de auteurs van deze boekbespreking, lijkt de psychiatrie in een 
tweesnijdende crisis te verkeren. 1) In 2013 verscheen een blog van Thomas Insel, oud-directeur 
van het National Institute of Mental Health (NIMH)20. De vijfde versie van het diagnostisch en 
statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen (de DSM V) stond op het punt van 
verschijnen, en werd door het NIMH afgezworen. De DSM zou niet geldig zijn. Je hebt er niets 
aan voor het wetenschappelijk onderzoek, dat immers vereist dat de problemen genetisch, 
neurologisch én cognitief in kaart worden gebracht. 2) De Cochrane-samenwerking is opgezet 
om al het gepubliceerde effectonderzoek zinnig te interpreteren. Een van de grondleggers van 
die samenwerking, Peter Gøtzsche, publiceerde in 2017 het boek Dodelijke Psychiatrie21, met 
als stellingname dat psychofarmaca veel te vaak worden voorgeschreven, en dat daarbij doden 
vallen (jaarlijks ongeveer half zoveel als door aids). Die dubbele crisis vormt het landschap waarin 
Bullmore’s boek verscheen. En Bullmore zwijgt erover wat fysiotherapie, oefentherapie, en 
revalidatiegeneeskunde aan zijn visie kunnen ontlenen of bijdragen. Maar dat is juist veel, zoals 
Raz Yirmiya en zijn Jerusalem-groep lieten zien22.
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Relevantie
Perifere ontsteking leidt 
tot opregulering van het 
immuunsysteem van het 
brein, de microglia23. Wij 
bespraken de relevantie 
van microglia eerder in dit 
tijdschrift24, en sindsdien is 
de dominante nomenclatuur 
voor de verschillende 
verschijningsvormen van 
microglia veranderd. Wij 
volgen de bespreking van  
Raz Yirmiya over de 
relatie tussen microglia en 
depressie22.

Wanneer er niets gebeurt, 
doet de microglia weinig  
(Fig. 2, midden,  
Normal quiescent microglia), 
zoals in de occipitale 
schors van een muis in een 
verduisterde ruimte25. Zodra  

er wel iets gebeurt, wordt de microglia actiever, snoeit het overbodige synapsen met behulp van 
pro-inflammatoir complement, en worden nieuwe synapsen gemaakt met behulp van BDNF  
(Fig. 2, midden boven, Mildly activated microglia). Milde microglia-activiteit is essentieel voor 
de normale ontwikkeling en het onderhoud van het brein26. Bij neuroinflammatie is de microglia 
opgereguleerd (Fig. 2, rechts, Activated microglia). De microglia maakt dan ontstekingsmediatoren, 
waardoor ziektegedrag ontstaat: Je doet alles langzamer, je anticipeert niet meer, je verwaarloost 
je dagelijkse routines, en je blaft relevante anderen af (‘het syndroom van Dantzer’). Bovendien 
wordt de productie van BDNF teruggeschroefd. Je zou dus verwachten dat patiënten geen  
nieuwe dingen meer kunnen leren, maar er zijn aanwijzingen dat het brein juist prioriteit geeft aan 
nieuwe dingen, boven ontstekingen27. Tenslotte kan de microglia bij chronische, onvoorspelbare 
stress ‘verpieteren’28 (Fig. 2, links, Declined/dystrophic microglia). Dit lijkt een vrij algemeen 
verschijnsel te zijn29. Theoretisch zou je het immuunsysteem dan niet moeten remmen, maar juist 
oppeppen (Fig. 2, teksten bovenaan). Bullmore laat dat belangrijke verschil weg: We moeten 
verwachten dat anti-cytokinebehandeling soms averechtse effecten heeft4. Yirmiya’s werk22 lijkt te 
suggereren dat lichamelijke inspanning en/of iets nieuws leren fysiologischer zijn dan alleen maar 
anti-cytokinetherapie.

Het merendeel van onze chronische patiënten heeft ontsteking in het brein, neuroinflammatie. 
Bij perifere ontstekingen, zoals chronische lage rugklachten30 worden specifieke lijf-brein 
communicatiekanalen gebruikt die neuroinflammatie induceren23. Bij diabetes type 2 ontstaat 
ontsteking van het witte vet31 uit neuroinflammatie in de hypothalamus32. Ook bij stress speelt de 
hypothalamus een hoofdrol: De normale ritmiek van cortisol verandert, waardoor de fijnregulering 
van de microglia verloren gaat4. Bij de zojuist genoemde voorbeelden treden zwelling en 
fagocytose niet op, terwijl dat juist klassieke kenmerken van ontsteking zijn. Die worden wel 
gevonden na CVA of een breintrauma, maar daarbij is de bloed-hersenbarrière beschadigd, met 
instroom van perifere macrofagen (immuunactieve cellen)33,34.

Vandaag de dag is ‘deconstructie’ het trefwoord18,20: Welke fysiologie ligt ten grondslag aan 
welke symptomen van depressie? Bij chronische pijn in de rug of de nek werd bij 87,1%  
van de patiënten ‘comorbiditeit’ gerapporteerd35, waaronder veel depressie. Maar wie depressief 
zullen worden kunnen we nog niet voorspellen. Psychologische testen werken niet goed als 

Fig. 2: Afwijkingen van de microglia-homeostase induceren depressie: Therapeutische 
implicaties. 
In rust doet microglia niets (midden). In mild geactiveerde toestand (midden boven) snoeit 
microglia synapsen met behulp van complement (een cascade van stoffen die ontsteking 
stimuleren, en de membranen van binnendringers aanvallen), en helpt microglia om 
nieuwe synapsen te maken met behulp van BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor).  
Geactiveerde microglia (rechts) produceert pro- en anti-inflammatoire ontstekings-
mediatoren, en maakt minder BDNF. Onder chronische, onvoorspelbare stress verpietert 
de microglia (links), die er dan verschrompeld uitziet, terwijl alles het nog maar een beetje 
doet. Depressie kan optreden in de ontstoken en de verpieterde staat (rechts en links), en 
vraagt om lichamelijke activiteit, dan wel iets nieuws leren.
Bron: Fig. 3, p. 653, uit het besproken 2015 artikel van de groep van Yirmiya22. Met dank aan Raz Yirmiya, en 
onder dank aan Fysiopraxis Reproduced by Permission of Elsevier Science Publishers.
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voorspellers van chroniciteit36. Aan de andere kant, als je een bepaalde variabele probeert te 
verbeteren, lijkt de behandeling het meest effectief bij patiënten met slechte baseline scores op 
die variabele37. Maar er zijn nog geen goed ontwikkelde instrumenten om ‘ziektegedrag’ te meten; 
het beste kan je een paar relevante vragen uit een depressieschaal gebruiken12. Bij mensen 
met hoge concentraties perifeer CRP (C-reactief proteïne), helpen psychofarmaca onvoldoende 
tegen depressiviteit, maar op neuroinflammatie gerichte maatregelen juist wel2,18,20. En ook bij 
posttraumatische stress wordt er momenteel aan gedacht ontstekingsmediatoren als biomarker te 
gaan gebruiken38. Mogelijk zijn lichamelijke inspanning en/of iets nieuws leren niet alleen effectief 
bij opvallend hoge, maar ook bij opvallend lage concentraties ontstekingsmediatoren22.

Het is al geruime tijd bekend dat hardlopen positieve effecten kan hebben bij depressie39.  
Ook van intensief wandelen zijn dergelijke effecten gemeld40. De duidelijkste effecten van aerobe 
training zijn gevonden bij diabetes type 241, waarbij de leidende gedachte is dat inspanning (mits 
geen overbelasting of overtraining) anti-inflammatoir werkt42. Maar Yirmiya’s idee is dat lichamelijke 
inspanning ook werkt als het immuunsysteem te weinig actief is: Het is een algemene behandeling 
met positieve effecten op het brein en op de psychische gezondheid43-45. Daar kunnen we de 
effecten van ‘iets nieuws leren’ (omgevingsverrijking → BDNF46) bij optellen47, althans voor zover 
muizenonderzoek geldig is voor mensen. Bullmore’s boek is een mijlpaal in de geneeskunde, 
maar hij zwijgt over de zaken die ons het meest aangaan. Dat is de uitdaging: Bij mensen met 
demotivatie kunnen we behandelen met lichamelijke inspanning en iets nieuw leren. Dat zal niet bij 
iedereen helpen, maar de kwaliteit van veel levens zal hierdoor vooruitgaan.
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Aanmelden voor abonnement NMGT 

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. 

Instromend personeel
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.

Uitstromend personeel
Wanneer u als militair of burgermedewerker binnenkort de dienst verlaat dan kunt u het abonnement op het 
digitale NMGT kosteloos voortzetten. U hoeft dan alleen maar uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres door te 
geven aan de secretaris van het tijdschrift. E-mailadres: a.sondeijker.01@mindef.nl of a.sondeijker@kpnmail.nl

De secretaris NMGT
A. Sondeijker
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 8, augustus 2018

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Bedrijven DGO
Beleidsvoornemen versterken capaciteit CEAG
De commandant DGO heeft in oktober vorig jaar met nota (DOSCO 2017040433, d.d. 17-10-17) opdracht 
gegeven tot reorganisatie van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
(CEAG). Het doel van de reorganisatie is het versterken van de capaciteit van het CEAG. De versterking 
vindt plaats om de (groeiende aandacht voor en) vraag naar producten van het CEAG op het gebied 
van veilig en gezond werken in de volle breedte van de krijgsmacht te kunnen faciliteren. De versterking 
zal plaatsvinden op basis van de huidige opgedragen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zal 
versterking plaatsvinden in lijn met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de strategische kaart CEAG, 
waarbij niet alleen wordt gestreefd naar ‘alle capaciteit altijd zelf in huis te hebben’ maar tevens conform het 
gedachtegoed van de adaptieve krijgsmacht wordt gekeken naar het organiseren van beschikbare capaciteit 
op die momenten wanneer (en waar) het nodig is. Het onlangs vastgestelde beleidsvoornemen dient als 
startpunt voor deze reorganisatie.

Beleidsvoornemen reorganisatie DGOTC 
Het motief voor de reorganisatie van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum 
(DGOTC) is het herstel van de formatieve wijzigingen welke zijn doorgevoerd bij de reorganisatie in 2014.  
Ontwikkelingen binnen Defensie noodzaken tot verdere optimalisering van de defensiespecifieke 
opleidingen en trainingen binnen de militaire gezondheidszorg. Het huidige DGOTC is, zowel vanuit 
kwalitatief als kwantitatief oogpunt, niet ingericht om aan de klantvraag vanuit de defensieonderdelen te 
kunnen voldoen. Naast de investering in extra opleidingscapaciteit is het onvermijdelijk om ook te investeren 
in onderwijsvernieuwing en bedrijfsvoering voor een toekomstbestendig DGOTC. Het beleidsvoornemen 
van deze reorganisatie is vastgesteld door de commandant DGO.

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
Aan de lijst met landenadviezen zijn de adviezen voor Noorwegen (oefening Trident Juncture 2018) en 
Oekraïne (oefening CLEAR SKY) toegevoegd. In deze adviezen worden de benodigde vaccinaties en 
overige te nemen preventieve maatregelen vermeld. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is hier op 
intranet terug te vinden. 

Transporthygiëne adviezen
Transporthygiëne adviezen beschrijven het geheel aan maatregelen ter voorkoming van verspreiding en 
insleep naar en vanuit Nederland van zoönosen, dier- en plantenziekten als gevolg van militaire activiteiten 
in missie- en/of oefengebieden. Deze adviezen worden opgesteld door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Onlangs zijn de volgende adviezen verschenen  
België-Luxemburg (SIC EVEX-SERE 2018), Denemarken (Nighthawk 2018) en USA Arizona  
(Desert Bull 2018). Het overzicht van alle adviezen is hier op intranet te vinden. 

Internationale samenwerking
Column ‘De noodzaak van internationale samenwerking’
Waar in het verleden vooral afstemming werd gezocht met andere landen om zo goed mogelijk naast elkaar 
te werken, wordt er nu in toenemende mate verregaander en dieper samengewerkt. De ketens zijn niet 
meer volledige nationaal. Belangrijke redenen hiervoor zijn schaarste van hoogwaardig opgeleid medisch 
personeel, de vereiste kwaliteit van zorg, verregaande specialisatie en de operationele eisen die aan het 
gezondheidszorgpersoneel en middelen worden gesteld. Nederland werkt het meest prominent samen met 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Beleidsvoornemen%20DOKM%20CEAG%20definitief_tcm4-1391015.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018049615_tcm4-1392482.PDF
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http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180710%20Oekra%C3%AFne%20Landenadvies%20definitief_tcm4-1392947.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180723%20TH%20eisen%20Belgie%20-lux-%20Bertrix%20%20%5BSIC%20EVEX%5D_tcm4-1391330.pdf
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http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180724%20TH%20eisen%20USA%20Arizona%20Yuma%20Desert%20BUll%20Definitief_tcm4-1392892.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
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België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Noorwegen en de Verenigde Staten.  
Lees de volledige column op de DGO-site.

Nederlandse militairen weg uit Kidal
De permanente aanwezigheid van Nederlandse militairen op de vooruitgeschoven post in het Malinese 
Kidal, is vooralsnog beëindigd. De ongeveer 20 militairen zetten hun operaties in aangepaste vorm voort 
vanuit de internationale basis in Gao. Het medisch personeel uit Togo leverde tot dusver kwalitatief gezien 
voldoende zorg, inclusief levensreddende chirurgie. Het Togolese ziekenhuis vormt een essentiële schakel 
in de zogenoemde 10-1-2 keten, die voorschrijft dat een patiënt binnen 10 minuten eerste hulp ontvangt, 
er binnen een uur een arts aanwezig is en binnen 2 uur chirurgische hulp kan worden verleend. Nederland 
brengt na elke rotatie van medisch personeel een bezoek aan het Togolese role 2-ziekenhuis om vast te 
stellen of het nieuwe medische team aan de Nederlandse eisen voldoet. Op basis van de evaluatie van een 
Nederlandse traumachirurg op 11 juli jl., is de conclusie getrokken dat het ziekenhuis in Kidal niet langer 
voldoet aan de Nederlandse eisen voor levensreddende chirurgie. Op advies van de Medische autoriteit 
Defensie, heeft de Commandant der Strijdkrachten besloten om de operaties, alsmede oefeningen en 
trainingen in en rond Kidal per onmiddellijk op te schorten. De Force Commander van MINUSMA is hiervan 
op de hoogte gebracht en verzocht om op korte termijn de kwaliteit van de medische keten alsnog te 
garanderen. Omdat de vereiste richtlijnen niet gehaald worden heeft minister Bijleveld op 27 juli besloten om 
de Nederlandse permanente presentie in Kidal te beëindigen.

Vergoedingen
Declaratieprocedure aanschaf beeldschermbril gewijzigd
De declaratieprocedure voor de aanschaf van beeldschermbrillen is gewijzigd. Dit houdt in dat elke 
defensiemedewerker die meer dan twee uur per werkdag arbeid verricht aan een beeldscherm éénmaal per 
drie jaar maximaal € 150,00 mag declareren voor de aanschaf van een beeldschermbril.
De declaratie kan ingediend worden via Selfservice>Declaraties>toevoegen>selecteer bij hoofdcategorie 
‘Verwerving (Aanschaf Goederen/Diensten)’ en kies vervolgens bij kostencategorie voor ‘Beeldschermbril’. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Beleidsnota DID
Vlak voor de zomer heeft de Hoofddirectie Personeel (HDP) de beleidsnota Duurzaam Inzetbaar Defensie 
(DID) aangeboden. In de nota wordt aandacht besteed aan vier onderdelen die tezamen invulling geven 
aan duurzame inzetbaarheid: (1) gezondheid, vitaliteit en weerbaarheid, (2) zingeving en werkplezier, 
(3) loopbaan en functieroulatie en (4) leren en ontwikkelen. In een begeleidende uitvoeringsnota is op 
hoofdlijnen een eerste aanzet gegeven tot het in de praktijk brengen van DID. De uitvoering van het 
Programma DID is belegd bij de staf Defensie Ondersteuningscommando, vanuit DGO ondersteunt het 
DGI-team op onderdeel één.

Paresto
DGI is vanuit een adviserende rol nauw betrokken bij activiteiten van defensiecateraar Paresto die zich 
richten op gezonde voeding. Zo heeft Paresto onlangs de Gezondheidsmonitor ingevoerd: deze monitor 
houdt per maand op elke defensielocatie bij in welke mate de ingekochte producten gezond en duurzaam 
zijn. Het uiteindelijke doel van de monitor is om het assortiment gezonder en duurzamer te maken. 
Daarnaast ondersteunt DGI de defensiecateraar bijvoorbeeld in het gezonder maken van afhaallunches en 
voeding te velde en het stimuleren van een gezonde voedingskeuze in de eetzaal.

NATO-werkgroep
Van 12 tot 14 juni hebben een vertegenwoordiging vanuit DGI en Operationele Voeding/Materieellogistiek 
Commando (MatlogCo) in Ljubljana, Slovenië, deelgenomen aan de eerste verkennende bijeenkomst  
van de initiële NATO-werkgroep ‘Optimized nutrition to support health and performance in military 
operations’. Naast Nederland en Slovenië zijn de Verenigde Staten, Noorwegen, Zweden, Duitsland, 
Polen, Canada en het Verenigd Koninkrijk aangesloten. Zeer waarschijnlijk zullen hier twee werkgroepen 
uit voortvloeien die zich zullen gaan bezighouden met vers voedsel in operationele settings en 
voedingssupplementen.

http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Voorpagina/ColumnSMG.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-beeindigen-operaties-kidal_tcm4-1391485.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018034724%20beleidsnota%20DID_tcm4-1393101.pdf
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Overig
DGI heeft meegewerkt aan een artikel over eiwitshakes, dat te lezen zal zijn in de volgende uitgave van 
Sterker!. Op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda heeft DGI in juli voor stafmedewerkers 
een lezing verzorgd over de verschillende (gezondheids)aspecten van slaap. Op de DGI-intranetpagina tref 
je een slaapfolder met nuttige tips (deze wordt momenteel geüpdatet).

Preventie
Themapagina eikenprocessierups
Defensiepersoneel is uit hoofde van werkzaamheden vaak buiten aan het werk. Van half mei tot eind 
juni is de overlast van de eikenprocessierups het grootst maar tot en met september kan deze rups nog 
voor ongemak zorgen. Op intranet is een themapagina gepubliceerd waar is na te lezen hoe ongemak 
voorkomen kan worden en wat je moet doen als je met de rupsen of haren van de rupsen in aanraking bent 
gekomen.

Bereikbaarheid
Nieuw telefoonnummer voor Duikmedisch Centrum
Het Duikmedisch Centrum heeft een nieuw telefoonnummer. Belt u van buiten Defensie dan is het nummer: 
0889-510475/0889-510485. Belt u intern Defensie dan is het nummer: *06889-510475/510485.
Er volgt dan een keuzemenu. Voor spoed kiest u optie 1. Het rechtstreekse spoednummer is: 0889-511300
Gedurende de eerste maanden wordt u nog direct doorverbonden naar het nieuwe nummer als u nog het 
oude nummer belt. 

Rapporten
Onderzoek Patiëntenfederatie naar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
De Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe mensen een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) kiezen. Reden voor dit onderzoek is de publicatie van de PGO-keuzehulp 
dit najaar. Deelnemers aan het onderzoek gaven aan de mogelijkheid tot een medicatie-overzicht, online 
afsprakentool, online herhaalreceptentool, e-consult, videoconsult en online behandelingen wenselijk 
te vinden. Ook moet de PGO volgens hen informatie bieden over het medisch dossier, medicatie, 
aandoeningen & klachten, uitslagen en mailwisseling tussen zorgverleners. De deelnemers kiezen een  
PGO op basis van de privacy voorwaarden, functionaliteiten, gebruiksgemak, toegankelijkheid en de kosten. 
Het rapport is hier op internet te downloaden.

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
4 en 5 oktober: Militaire morele dilemma’s en mental health 
Op 4 en 5 oktober 2018 vindt een door de NAVO georganiseerde conferentie plaats over militaire morele 
dilemma’s en mental health. Deze tweedaagse wordt in Nederland georganiseerd door de NAVO en mede 
mogelijk gemaakt door de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en de Centrale Organisatie 
Integriteit Defensie (COID). Het is de derde NAVO-conferentie over dit thema, die volgt na twee succesvolle 
edities in Canada (Ottawa) en Engeland (Londen).
De conferentie gaat in op vragen als: Hoe hangen emoties en normvervaging samen? Kun je ethiek trainen? 
Heeft je psyche invloed op de besluiten die je neemt tijdens uitzending? Wat zijn de do’s en don’ts voor een 
leider als het gaat om het begeleiden van medewerkers in morele traumatiserende situaties? Wat zijn de 
ervaringen met moral injury in de klinische praktijk?
Toelichting programma
Het programma bestaat uit een drietal hoofdthema’s gerelateerd aan morele dilemma’s en mental health 
in het militaire operationele veld: leiderschap, hulpverlening en opleiden. Tijdens de tweedaagse worden 
er lezingen gehouden door internationale sprekers uit o.a. de Verenigde Staten en Canada en zijn er 
interactieve sessies. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen van NAVO-partners worden gedeeld.  
De voertaal tijdens de lezingen is Engels. 
Aanmelden
Heb jij ervaring met uitzending? Ga je binnenkort op uitzending? Geef je leiding aan een team, of ben je 
werkzaam als hulpverlener? Wil je hier weleens wat meer over weten, of wil je je ervaringen delen?  
Meld je dan aan! 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/feb%202018_Informatiefolder%20Slaap_tcm4-1375362.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/eikenprocessierups/eikenprocessierups.aspx
https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/Actueel/Nieuws/Rapport_sjabloon.pdf
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Wet- en regelgeving
Handleiding Militair Gezondheidsrecht
De Handleiding Militair Gezondheidsrecht is geactualiseerd. Deze handleiding is geschreven voor iedereen 
die werkzaam is binnen de militaire gezondheidszorg. Met deze nieuwe versie is getracht een gemakkelijk 
leesbare, snel toegankelijke juridische handleiding aan te bieden. Omdat de doelgroep zeer breed is 
hebben de auteurs een keuze moeten maken in de te behandelen stof. Het kan daarom voorkomen dat er 
onderwerpen ontbreken of niet gedetailleerd genoeg behandeld worden. De auteurs doen daarom hierbij 
een oproep om kritiek, adviezen en (tekstuele) op- en of aanmerkingen aan hen door te geven. Dit kan 
rechtstreeks bij Wout van Wissen of Marianne van Diest.

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst van landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor Middellandse en Zwarte Zee  
(in het kader van missie Standing NATO Maritime Group 2; uitgevoerd door Zr. Ms. Evertsen),  
Middellandse Zee (in het kader van missie Operation Sea Guardian en oefening Deployment Blue Waves), 

MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 9, september 2018

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Iedere defensiemedewerker is welkom bij deze inspirerende tweedaagse, maar er geldt: vol = vol.  
Er is ook beperkt ruimte voor oud-defensiemedewerkers en andere geïnteresseerden.  
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: symposiaCOID@mindef.nl onder vermelding van 
‘Aanmelding NAVO CONFERENTIE 2018’, naam, rang en contactgegevens. In de bevestigingsmail  
staat meer informatie over het programma.

30 oktober: Save the date voor een ‘GAVE’ dag 
Een datum om alvast in de agenda te reserveren: dinsdag 30 oktober 2018. Op deze datum vindt de  
GAVE dag* plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Een bijzonder evenement voor iedereen die de 
voordelen van diversiteit en inclusiviteit wil omarmen. 
De GAVE dag wordt voor het eerst georganiseerd. Dit jaar in het teken van ‘psychische diversiteit’ met 
ervaringsdeskundigen en experts in het kader van onder meer AD(H)D, Posttraumatische-stressstoornis 
(PTSS), Banenafspraak en Autisme. Met deze GAVE dag worden stigma’s rondom psychische 
aandoeningen doorbroken, de voordelen van psychische diversiteit verduidelijkt en krijgen aanwezigen 
handvatten geboden hoe eventuele moeilijkheden kunnen worden aangepakt. Het evenement bestaat 
uit diverse interactieve workshops en lezingen, waaronder een AutismeBelevingsCircuit, de HARRIE-
methodiek© en Virtual Reality als behandelmethode bij PTSS. Maar, er is meer.
Er is plaats voor 200 deelnemers. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Anuschka Westmaas, 
adviseur diversiteit & inclusiviteit. Na de zomervakantie volgt het programma. Zie hier op intranet.

* De GAVE dag is een activiteit vanuit het programma Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) dat zich richt op de 
verrijking van de Defensie bedrijfscultuur als een inclusieve organisatie waarin medewerkers zich betrokken, 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wat zij bijdragen aan de organisatie.

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

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Handleiding%20Militair%20Gezondheidsrecht%20september%202018_tcm4-1396805.pdf
mailto:WG.v.Wissen@mindef.nl
mailto:MAJ.v.Diest@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180910%20Landenadvies%20SNMG2%20%20Zr%20Ms%20Evertsen_tcm4-1397011.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180215%20Landenadvies%20operation%20sea%20guardian%20en%20deployment%20blue%20waves%20definitief_tcm4-1372143.pdf
mailto:symposiaCOID%40mindef.nl?subject=
mailto:AD.Westmaas@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2018/oktober/30_oktober_GAVE_dag.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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Ethiopië, Venezuela (in het kader van nationale kustwachttaken Curaçao) en kustregio Indische Oceaan, 
Somalië-Bassin, Golf van Aden, Rode Zee, Suezkanaal (in het kader van het Vessel Protection Detachment 
(VPD)). In deze landenadviezen worden de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve 
maatregelen vermeld voor het betreffende land/gebied. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is op 
intranet terug te vinden. 

Transporthygiëne adviezen
Transporthygiëne adviezen beschrijven het geheel aan maatregelen ter voorkoming van verspreiding en 
insleep naar en vanuit Nederland van zoönosen, dier- en plantenziekten als gevolg van militaire activiteiten 
in missie- en/of oefengebieden. Deze adviezen worden opgesteld door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Onlangs is een advies voor Duitsland, in het kader van 
Coronat Mask 2018 verschenen.

Medische IV/IT
Nieuwe koers voor medische informatievoorziening en - technologie. 
Dinsdag 11 september is de nieuwe koers voor medische informatievoorziening en - technologie (IV/IT)  
gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst constateerde de commandant Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie, commandeur-arts Blom, dat de samenwerking tussen de militaire en civiele gezondheidszorg 
is geïntensiveerd. Deze positieve ontwikkeling wordt verstevigd door aan te sluiten bij civiele standaarden, 
zodat voor de reguliere zorg effectief kan worden samengewerkt met civiele zorgpartners, voldaan wordt 
aan actuele wet- en regelgeving, reservisten snel ingezet kunnen worden en militairen toegang kunnen 
krijgen tot hun medische gegevens. Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) gaat de IT-diensten 
voor de reguliere zorg voortaan van de civiele markt betrekken en kiest daarbij waar mogelijk voor  
IT-diensten vanuit de ‘cloud’. Terwijl voor de reguliere zorg de civiele standaarden goed genoeg zijn,  
moet de operationele zorg state-of-the-art zijn. Daarbij worden geavanceerde technologieën toegepast  
voor zelfdiagnose, monitoring en ondersteuning op afstand. De operationele zorg kan geweldig veel  
winnen door de inzet van big-data analyse, sensoren, kunstmatige intelligentie en robotica.  
De Defensie Materieel Organisatie (DMO)/JIVC draagt graag bij aan datgene wat daadwerkelijk uniek 
is voor Defensie: “de ondersteuning van de operationele zorg.” Lees voor meer informatie het volledige 
nieuwsbericht op intranet.

Bereikbaarheid
Aanvulling nieuw telefoonnummer voor Duikmedisch Centrum
Ter aanvulling op eerdere berichtgeving in deze nieuwsbrief over de nieuwe telefoonnummers van het 
Duikmedisch Centrum (DMC). Het nieuwe centrale nummer van het DMC is: 0889-510480. 
 
Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Strategische doelen
De eerste brainstormsessie voor de vertaling van de strategische doelen van Duurzaam Inzetbaar Defensie 
(DID) naar de praktijk heeft op 12 juli plaatsgevonden. De projectgroep DID werkt nauw samen met het 
projectteam DGI en op 12 oktober staat een vervolgsessie gepland.

Mentale component
Inmiddels heeft kennisuitwisseling op het gebied van de mentale component een vervolg gehad in de 
vorm van een rondetafelsessie met defensie-experts binnen het domein mentale kracht/vorming/training. 
Het team werkt aan een defensiebrede visie op het gebied van de mentale component, waardoor het 
kennisnetwerk mentale kracht langzaam meer vorm krijgt. 

Domein voeding
Op het domein voeding vindt er nauwe samenwerking plaats met Paresto om vooral op het gebied van 
duurzame gezonde voeding de verschillende cateringlocaties op weg te helpen. Nudging (motivatietechniek 
waarbij mensen op een positieve manier gestimuleerd worden te kiezen voor gezonde voeding) en de 
inzet van de voedingswetenschapster van het DGI-team zijn hierin de eerste stappen. De inhoud van 
het welbekende lunchpakketje is bijvoorbeeld onlangs gewijzigd in drie bruine broodjes i.p.v. wit/bruin/

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180828%20Landenadvies%20Ethiopi%C3%AB_tcm4-1395955.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180911%20Curacao%2C%20kustwachttaken%20nabij%20Venezuela_tcm4-1397203.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180912%20Landenadvies%20VPD_tcm4-1397249.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180912%20Landenadvies%20VPD_tcm4-1397249.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180821%20TH%20eisen%20Duitsland%20Coronat%20Mask_tcm4-1395099.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/september/20180912_Smart_Band-Aid_nieuwe_koers_medische_IV.aspx
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krentenbol; de vleeswaren zijn vervangen door magere vleeswaren, een flesje water is in plaats van het 
blikje cola gekomen en de mueslireep i.p.v. een Mars.

Pilot Health & Readiness
Naast de al lopende Health & Readiness (H&R) pilot in Den Haag, welke wegens succes wordt verlengd 
en uitgebreid, heeft het team in opdracht van de directeur Personeel & Organisatie Commando 
Landstrijdkrachten (P&O CLAS) het verzoek gekregen een H&R-programma op te stellen voor de staf 
CLAS. Voor zowel de pilot in Den Haag als de pilot bij de staf CLAS zijn na een sollicitatieronde vier 
leefstijlcoaches aangenomen. Met behulp van deze leefstijlcoaches worden de deelnemers begeleid op 
de vier componenten van DGI: beweging, voeding, slaap en mentaal. Het programma start 5 november 
met een kick-off in de hal van gebouw K9. De pilot duurt twee jaar en kan na een positieve evaluatie als 
voorbeeld dienen voor de brigadestaven van het CLAS. Op dit moment ligt bij de stafarts Koninklijke 
Marechaussee (KMAR) en de plaatsvervangend commandant KMAR een voorstel voor een H&R-pilot voor 
de staf KMAR, deze start mogelijk in het tweede kwartaal van 2019.

Naamsbekendheid DGI
Tot slot is er ook hard gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van DGI, zo zijn er diverse presentaties 
verzorgd o.a. bij de Nederlandse Defensie Academie, het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre en 
de staf KMAR. Het DGI-team merkt aan de hand van deze presentaties dat steeds meer mensen hen weten 
te vinden met vragen en goede ideeën en initiatieven.

Handboeken/protocollen/taakanalyses
Handboek medische protocollen voor de AMV (prehospitaal optreden)
Het handboek medische protocollen voor de AMV (prehospitaal optreden; HB MHC 8-571) is vernieuwd. 
Het handboek voorziet in de laatste ontwikkelingen van medische protocollen voor prehospitaal optreden en 
staat in nauwe relatie met de handelingsschema’s, HL MHC 8-574. Van de handelingsschema’s verschijnt 
binnenkort versie 5.0. Met een roadshow op diverse locaties in het land wordt een toelichting op het 
handboek gegeven en is er ruimte voor vragen en onduidelijkheden of voor het inbrengen van ideeën.  
Nog niet alle data en locaties zijn bekend. Kijk voor meer informatie in het nieuwsbericht op intranet.

Vastgestelde taakanalyses DGOTC
De commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) heeft onlangs 
vier taakanalyses (TA) vastgesteld, nl.: Primary Healthcare (PHC) (TA II gnk. 003), Ward (TA II gnk. 004), 
Medical Evacuation (TA II gnk. 27) en Medical Response (TA III gnk. 001). Deze taakanalyses zijn hier terug 
te vinden. 
Een TA is een generieke uitwerking van een taak. Dit betekent dat de inhoud overeenkomt met de meest 
waarschijnlijke inzetoptie. Een TA beschrijft alleen de taak in de zin van het proces en niet de capaciteit 
(kwantiteit en/of omvang) die het organisatieonderdeel moet kunnen leveren. In een TA op organisatieniveau 
II (groep) worden de kerntaken en de onderliggende deeltaken/werkprocessen van de uitvoerende 
functionarissen vermeld. Deze worden per functionaris verder uitgewerkt in een zgn. kwalificatieprofiel.  
Aan de hand van een TA worden trainingsaanwijzingen geformuleerd.

Operationeel prehospitaal antibioticumprotocol voor AMA, AMV en Medic
De Adviesraad Spoedeisende Geneeskunde (ASG) heeft naar aanleiding van een typefout in de romptekst 
een correctie aangebracht in het operationeel prehospitaal antibioticumprotocol voor de Algemeen Militair 
Arts (AMA), Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) en Medic. In de aanbiedingsbrief welke voorafgaat 
aan het protocol zijn alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie samengevat weergegeven. 

Operationeel prehospitaal pijnstillingsprotocol
In de vorige versie van het pijnstillingsprotocol (referentie 2017038998, d.d. 6 juni 2017), was de  
Single Dose (SD) Fentanyl neusspray opgenomen in de medicatietabel. Naar aanleiding van 
houdbaarheids- en beschikbaarheidsproblemen van dit middel heeft de ASG het protocol op verzoek  
van de DGO aangepast. De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de aanbiedingsbrief die voorafgaat  
aan het protocol beschreven.

http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001220/SitePages/startpagina.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2018/september/20180907Handboek_medische_protocollen_AMV.aspx
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001191/ob/Forms/AllItems.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Operationeel%20prehospital%20Antibioticumprotocol%20voor%20AMA%2C%20AMV%20en%20Medic_tcm4-1389806.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Pijnstillingsprotocol_tcm4-963867.pdf
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Geestelijke gezondheidszorg
POH-GGZ 
Medio juli hebben de commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en de directeur Militaire 
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ), na een succesvol verlopen pilot op vier gezondheidscentra,  
de samenwerkingsovereenkomst Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg  
(POH-GGZ) getekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de inzet van medewerkers van de MGGZ 
en het Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) als POH-GGZ op de gezondheidscentra. Een POH-GGZ 
ondersteunt de artsen op het gezondheidscentrum bij de behandeling en begeleiding van patiënten met 
lichte psychische klachten en adviseert indien nodig over een doorverwijzing voor bijvoorbeeld verdere 
diagnostiek en begeleiding bij de MGGZ of het BMW.  
Begin september is in Doorn de opleiding voor POH-GGZ gestart. Elf medewerkers van de MGGZ en het 
BMW volgen deze aanvullende opleiding die zij in juli 2019 afronden. Tijdens hun opleiding werken deze 
medewerkers al als POH-GGZ op de gezondheidscentra.  
De komst van de POH-GGZ betekent een belangrijke aanvulling en verbetering van de geestelijke 
gezondheidszorg voor militairen. Door de samenwerking tussen het BMW, de MGGZ en de 
gezondheidscentra is er eveneens een betere afstemming van de zorg op de behoefte van de patiënten.  
Meer informatie over de POH-GGZ is te lezen in de patiëntenfolder.
 
Veiligheid en Arbo
ISO-certificering voor Arbodienstverlening inclusief bedrijfsgezondheidszorg 
Op 6 en 28 juni, en 3 juli vond de jaarlijkse externe audit plaats bij het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). De auditerende instantie, DNV GL (Det Norske Veritas 
en Germanischer Lloyd), heeft het kwaliteitssysteem grondig beoordeeld en goedgekeurd. De audit vond, 
naast de gebruikelijke jaarlijkse toetsing, ook plaats in het kader van de transitie naar de nieuwe ISO 9001 
norm. Het CEAG heeft aangetoond aan alle normeisen te voldoen. Door DNV zijn op 26 juli de certificaten 
toegekend voor de ISO-norm 9001:2015 en het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten.  
Het eerste certificaat is gericht op het leveren van bedrijfsgeneeskundige zorg en arbodienstverlening aan 
burgers en op projectbasis aan bedrijfsonderdelen van het ministerie van Defensie. Het uitvoeren van 
onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en 
bedrijfsgezondheidszorg. 
Het tweede certificaat is gericht op het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van 
arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg. Hiermee voldoet het 
systeem aan de eisen gesteld in de norm certificatieschema dienstverlening arbodiensten, versie 1.

Themapagina binnenklimaat 
Een onbehaaglijk binnenklimaat kan de productiviteit op de werkplek nadelig beïnvloeden en ziekteverzuim 
veroorzaken, zoals irritatie aan ogen en luchtwegen tot aan (ernstige) gezondheidsklachten. Het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) heeft een themapagina 
opgezet waarin de belangrijkste aspecten met betrekking tot het binnenklimaat worden toegelicht. Ook 
wordt omschreven wat het CEAG hierin voor defensiemedewerkers kan betekenen.

Tandheelkundige zorg
Preventie-assistent Anita in de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’  
Preventie-assistent Anita werkt in Den Helder. Samen met de tandarts zorgt ze voor de periodieke controles 
van de gebitten van militaire collega’s. Daarnaast zorgen ze ook voor de dental fitness, de algehele conditie 
van het gebit en voor de mondhygiëne. Alles moet tiptop in orde zijn, anders mag een militair niet worden 
uitgezonden of op missie. Lees het interview met Anita in de serie ‘Onze vakmensen’.

Verzekeringsgeneeskunde 
Verzekeringsarts Allard in de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’
Of een militair wel of niet dienstongeschikt is daarover beslist verzekeringsarts Allard, van het bedrijf voor 
Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB), niet alleen. Deze beslissing wordt genomen in een commissie 
van drie artsen. Zijn collega’s lezen zijn rapport en geven feedback en zo komen ze tot een zorgvuldig 
oordeel. Het lastige is dat niet alles wat iemand tijdens de dienst oploopt ook ten gevolge van de dienst is. 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/PRINT_201650392_A5_Patientenfolder%20POH%20GGZ%20dosco%202_tcm4-1396644.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/Binnenklimaat_kantoren/binnenklimaat_kantoren.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/augustus/Onze_vakmensen_Anita.aspx
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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 

Veranderen, samenwerken en procesmanagement
Werk je met veel verschillende partners in complexe 
samenwerkingsverbanden? Dan loop je vast wel eens aan tegen weerstand of 
een gebrek aan motivatie. Ontdek de valkuilen in het samenwerkingsproces. 
En leer daarnaast hoe je jouw persoonlijke effectiviteit vergroot, zodat je jouw 
doelen leert bereiken met behoud van de onderlinge verstandhoudingen.
Voor wie: professionals met minimaal twee jaar werkervaring, 

zoals preventiemedewerkers, gezondheidsbevorderaars, 
verpleegkundigen, projectleiders, artsen Maatschappij en 
Gezondheid, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.

Datum: 30 oktober en 13 november 2018, Utrecht

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. Leer hoe je vroegtijdig problemen signaleert zodat 
je gedragsveranderingen of aanpassingen aan de werksituatie beter kunt 
aansturen.
Voor wie: professionals die mensen in ploegendiensten begeleiden, zoals 

bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en 
andere arboprofessionals.

Datum: 30 oktober 2018, Utrecht 

Arbeidsrecht
Kennis en interpretatie van het arbeidsrecht is essentieel wanneer je 
adviseert over arbeid, inzetbaarheid en re-integratie. Wil je inzicht krijgen  
in de vraagstukken en wetgeving met betrekking tot het arbeidsrecht?  
Wil je leren wat de juridische consequenties van je advies zijn voor 
werkgever, werknemer en jezelf? Doe dan deze module. Dan ben je in  
één dag klaar voor 2018.
Voor wie: professionals met adviserende taken op het gebied van arbeid 

en gezondheid
Datum: 2 november 2018, Utrecht

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid
Kennis en interpretatie van arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, 
arbowetgeving en gezondheidsrecht is essentieel wanneer je adviseert over 
arbeid en inzetbaarheid. Wat de juridische consequenties van jouw advies? 

Leer de relevante vraagstukken en wetgeving kennen en toepassen in je 
eigen praktijk.
Voor wie: professionals met adviserende taken op het gebied van arbeid 

en gezondheid
Datum: 2, 9 en 16 november en 7 december 2018, Utrecht

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf
Wil je leren hoe je omgaat met een AED en een spoedeisende patiënt bij een 
ongeval op het werk verantwoord en systematisch benadert – conform de 
nieuwste richtlijn en triage? Wil je leren hoe je daarbij het hoofd koel houdt 
en professionele meerwaarde biedt? Doe dan deze module.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, 

artsen Maatschappij & Gezondheid en arboverpleegkundigen.
Datum: 7 november 2018, Utrecht

Publieke gezondheidszorg: Kansen en effectiviteit van preventie
Iedereen wil gezond oud worden. Tegelijkertijd probeert de overheid de 
kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Preventie in 
de gezondheidszorg is dus een belangrijk onderwerp in de hedendaagse 
maatschappij. Wil je meer leren over de kansen en de effectiviteit van 
gezondheidsbevordering? Doe dan deze module.
Voor wie: beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid en andere 

(medische) professionals in de public health die preventie in de 
gezondheidszorg nastreven.

Datum: 8, 15, 22, 23 en 29 november, 6 en 13 december 2018, Utrecht

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI
Als zorgprofessional werk je veel met mensen. Dan is het heel prettig  
als je inzicht hebt in jouw communicatiestijl en die van anderen.  
Zoek je een opleiding persoonlijke ontwikkeling? Leer in deze scholing 
hoe je de samenwerking en communicatie met cliënten en collega’s kunt 
verbeteren.
Voor wie: artsen in de public health en Arbeid & Gezondheid en 

arboprofessionals die een opleiding persoonlijke ontwikkeling 
zoeken, (meer) zelfkennis nastreven of hun contactuele 
vermogen willen verbeteren.

Datum: 12 en 19 november 2018, Leusden

Dat levert nog wel eens moeilijke discussies op. Maar de verzekeringsarts probeert er altijd het beste  
voor de militair uit te halen, al zal lang niet iedereen dat vinden. Lees het interview met Allard in de serie 
‘Onze vakmensen’. 

Kwaliteit van zorg
Folder rechten en plichten voor de militaire patiënt
Militairen zijn verplicht om gebruik te maken van de militaire gezondheidszorg. In de folder ‘Rechten en 
plichten voor de militaire patiënt’ staat beschreven welke zorg het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf 
levert en worden de meest voorkomende vragen over de rechten en plichten ten aanzien van deze zorg 
beschreven. De verouderde folder ‘Wat is er anders in de militaire gezondheidszorg’ is gelijktijdig met de 
publicatie van deze nieuwe folder ingetrokken.

Bedrijven DGO
Inloopweek Calamiteitenhospitaal
Maak kennis met het Calamiteitenhospitaal tijdens de inloopweek van maandag 24 september t/m vrijdag 
28 september van 09.00 tot 15.00 uur. Op de hele uren zijn presentaties gepland en op de halve uren 
rondleidingen. Meld je aan via: calamiteitenhospitaal@umcutrecht.nl en kom langs.

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

Reacties of onderwerpen kunt u mailen naar p.burema@mindef.nl
Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet en op de startpagina Gezondheidszorg Defensie:
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030-218 4247 of per e-mail: p.burema@mindef.nl
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De Nierstichting bestaat 50 jaar. In die tijd hebben we al heel wat dromen 
kunnen realiseren. Door te durven. En te doen. Maar nog steeds is er die harde 
werkelijk heid. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Mensen gaan dood 
door het tekort aan donornieren. 

Wij dromen dat we nierziekten kunnen genezen. Dat we patiënten hun leven 
kunnen teruggeven. En dat gaat ons lukken, door te blijven durven en doen. 

Deel je onze droom? 
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen op nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor Mariëlle  
is nierziekten genezen.
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