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M E D E D E L I N G

 
 V O O R P A G I N A

Commercieel beschikbare draagbare inline infuusverwarmers.
Het voorkomen en tijdig behandelen van hypothermie is van groot belang om 
onnodige morbiditeit en mortaliteit tegen te gaan. Draagbare infuusverwarmers 
verwarmen intraveneuze vloeistoffen en bloedproducten en dragen ertoe bij dat 
verdere daling van de lichaamstemperatuur wordt voorkomen.
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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

M E D E D E L I N G

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg
Culturele diversiteit in de gezondheidszorg staat volop in de belangstelling. Het 
is prettig als je weet welke culturele factoren een rol spelen in de beleving van 
ziekte en gezondheid. Heb je te maken met verschillende culturen? Leer hoe je 
daar tijdens jouw consult optimaal rekening mee kunt houden. 
Voor wie: professionals die te maken hebben met culturele diversiteit in de 

gezondheidszorg.
Datum: 29 november en 13 december 2018, Utrecht

Gezondheidsrecht
Geef je advies over arbeid en gezondheid en wil je leren wat de algemene 
beginselen van het gezondheidsrecht zijn? Met deze module krijg je inzicht 
in patiënten-rechten, en ook in jouw positie als professional zodat je jouw 
adviezen over arbeidsomstandigheden kunt optimaliseren.
Voor wie: professionals met adviserende taken op het gebied van arbeid en 

gezondheid.
Datum: 7 december 2018, Utrecht

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering
In de reizigersgeneeskunde is het belangrijk om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen op het gebied van reizigersadvisering. Fris je kennis op en 
voldoe tegelijkertijd aan de eisen voor herregistratie! Zie de website voor het 
onderwerp van dit jaar.
Voor wie: artsen en verpleegkundigen in de reizigersadvisering.
Datum: 10 december 2018, Utrecht

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis
Zowel reumatoïde artritis als chronische nierschade trekken een zware wissel 
op het leven van de patiënt. Wil je inzicht in de prognose en belastbaarheid 
van cliënten met deze chronische aandoeningen? Wil je daarnaast leren hoe je 
een rol kunt spelen in hun participatiegedrag en empowerment? Doe dan deze 
module.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen
Datum: 10 december 2018, Utrecht

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus
Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de 
volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je 
daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te realiseren die 
congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een 
bestuurlijke arena. Wil je die complexiteit in korte tijd leren doorgronden? Doe 
dan deze module.
Voor wie: bestuurders, directeuren en managers met een nieuwe functie in de 

public health, en zij die hun kennis over public health op strategisch 
niveau willen opfrissen.

Datum: 16 en 30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april en  
8 mei 2019 (17.00-21.00 uur), Utrecht

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen
Om als reizigersverpleegkundige te werken, dien je je als verpleegkundige 
verder te specialiseren. Wil jij leren om zelfstandig individuele reizigersadviezen 
te geven en te beoordelen wanneer je met een arts moet overleggen? Doe dan 
deze LCR-geaccrediteerde, praktische module. 
Voor wie: verpleegkundigen met 3-6 maanden werkervaring in de 

reizigersadvisering.
Datum: 6 en 13 februari, 13 en 20 maart, 3 en 10 april 2019, Utrecht

Stoppen met roken: tabaksverslaving
Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. 
Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Wil jij leren wat mensen 
motiveert tot een gedragsverandering? En wat jouw rol als professional is in dit 
proces? Doe dan deze eendaagse, geaccrediteerde module.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, doktersassistenten, 

huisartsen, bedrijfsartsen, longartsen en andere professionals in de 
zorg die begeleiden bij stoppen met roken.

Datum: 7 februari 2019, Utrecht 

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

Beste lezers,

De gedachte heeft misschien ook bij u postgevat dat de zomer ons dit jaar niet meer zou verlaten; 
maar zie, eind oktober dan toch de omslag, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Maar ook dit 
jaargetijde heeft zo zijn charme en mooie kanten. 
Voor het NMGT was de voorbije zomer niet de meest succesvolle periode. Laten we onze hoop 
vestigen op de toekomst, zodat ook ons tijdschrift zich mag verheugen in een mooi einde van het 
jaar en zich nieuwe inzichten mogen aandienen ter verdere uitwerking in volgende jaren.  

In deze alweer laatste aflevering van 2018 wordt hieraan al een duidelijke aanzet gegeven door 
een drietal interessante, lezenswaardige bijdragen die u ongetwijfeld zullen boeien.

Daar dit voor 2018 het sluitstuk van het NMGT is, maak ik graag gebruik van de gelegenheid om 
u reeds nu heel fijne en vredige feestdagen toe te wensen, een goed uiteinde van het jaar en een 
verfrissende start in het nieuwe jaar. Mogen uw wensen en voornemens in vervulling gaan.

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/culturele-diversiteit-gezondheidszorg/
https://www.nspoh.nl/gezondheidsrecht-3/
https://www.nspoh.nl/actueel-thema-reizigersgeneeskunde-en-advisering-2/
https://www.nspoh.nl/belastbaarheid-bij-chronische-nierschade-en-reumatoide-artritis/
https://www.nspoh.nl/managers-verkennen-publieke-gezondheidszorg-een-stoomcursus/
https://www.nspoh.nl/basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen-5/
https://www.nspoh.nl/stoppen-met-roken-tabaksverslaving-5/
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Stressfractuur collum femoris: case report 

door luitenant ter zee-arts der 2e klasse oudste categorie Joyce van Schooten

Algemeen Militair Arts, Gezondheidscentrum Den Helder, Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf.
Artikel ontvangen oktober 2018.

Samenvatting
In dit artikel wordt een casus beschreven van een militair die zich presenteert met 
een collumfractuur. Daarnaast wordt, aan de hand van reeds bekende literatuur, de 
epidemiologie, het klinisch beeld en de behandeling van een stressfractuur van de heup 
besproken. 

Inleiding
Een stressfractuur van het collum femoris is een zelden voorkomende aandoening. Alhoewel deze 
al vaker is beschreven bij atleten en militairen, wordt deze fractuur bij de militair geneeskundige 
dienst nauwelijks gezien.
Een stressfractuur is een breuk welke ontstaat door repetitieve of buitengewone belasting. 
De combinatie van frequente belasting met hoge intensiteit over een langere periode kan zorgen 
voor een verstoorde balans tussen opbouw en afbraak van het bot. 

Casusbeschrijving
Een 25-jarige vrouwelijke militair krijgt tijdens de eindmars van de Eerste Maritieme Militaire 
Vorming (EMMV) plotseling stekende pijn in de linkerlies. Zij heeft dusdanig veel pijn dat het 
linkerbeen niet meer kan worden belast.

Lichamelijk onderzoek is niet mogelijk in verband 
met de hoge pijnscore die zij aangeeft bij minimale 
bewegingen van het aangedane been.
Er wordt een röntgenfoto gemaakt waarop een 
gedisloceerde pertrochantere femurfractuur is te 
zien (Afb. 1). Vervolgens wordt zij ingestuurd naar 
de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis, waar op dezelfde dag nog wordt besloten 
tot een operatieve ingreep waarbij de fractuur wordt 
gestabiliseerd met een dynamic hip screw (DHS) en 
antirotatieschroef.
De nabehandeling bestaat uit zes weken aantippend 
mobiliseren, waarna de belasting langzaam wordt 
uitgebreid naar volledig belast mobiliseren. 

Discussie
Incidentie
Diverse studies vermelden dat de incidentie van stressfracturen van het collum femoris ongeveer 
5-10% van het totale aantal stressfracturen is1,2,3.
Waterman et al.4 vonden een incidentie waarbij in 9% van de gevallen het collum femoris was 
aangedaan. In dit onderzoek werd de incidentie van stressfracturen van de onderste extremiteiten 
bekeken onder Amerikaanse militairen.
Ondanks dat in de literatuur wordt beschreven dat een stressfractuur een typische aandoening is 
die met name bij militairen voorkomt, zien we deze sporadisch bij de medische dienst. Navraag  
bij de afdeling radiologie van het Centraal Militair Hospitaal bevestigt dit, naar schatting worden  
1-2 casussen per jaar gezien.

Afb. 1: Stressfractuur van het collum femoris.
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Etiologie
Een stressfractuur ontstaat doordat er een disbalans is tussen opbouw en afbraak van bot. Bij 
repeterende abnormale belasting ontstaat microfracturering. Als het bot voldoende tijd krijgt om 
te herstellen levert dit geen problemen op, echter als de belasting dusdanig hoog is en er geen 
tijd voor opbouw van nieuw bot is, kan dit uiteindelijk leiden tot een stressfractuur. Met name bij 
militaire rekruten en duurlopers is dit een proces dat regelmatig voorkomt3,5. 

Er zijn een aantal factoren die de kans op het ontwikkelen van een stressfractuur verhogen. 
Stressfracturen worden bijvoorbeeld vaker gezien bij vrouwen en personen van het blanke ras. 
Andere, meer beïnvloedbare factoren die bijdragen aan een verhoogd risico zijn een lage body 
mass index, amenorroe, voedingspatroon met onvoldoende calorie-inname, voedingsdeficiënties, 
slechte fysieke fitheid, snelle toename in trainingsvolume, -intensiteit, -duur, -frequentie en/of 
-afstand. Tevens is bekend dat ziekten als osteoporose, reumatoïde artritis en diabetes mellitus 
een groter risico vormen op het veroorzaken van stressfracturen6. 

In retrospectie blijkt er bij deze casus voorafgaande aan het acute pijnmoment geen sprake te zijn 
van eerdere klachten. Betrokkene was voor de EMMV gestart met sporten, bestaande uit fitness 
(core-stabilityoefeningen en krachttraining), fietsen, hardlopen (om de dag afstanden van  
5 tot 8 km). Voor deze periode is zij naar eigen zeggen nooit erg actief met sporten bezig geweest. 
In het geval van deze casus lijkt er geen sprake te zijn van vermijdbare risicofactoren. Er was geen 
sprake van ondergewicht, heeft zij een gezonde eetlust gehad tijdens de EMMV en is mogelijk iets 
afgevallen. In het algemeen was zij stabiel in gewicht. Patiënt heeft een regelmatige cyclus bij het 
gebruik van de nuvaring.

Het klinisch beeld varieert tussen personen. Mede hierdoor kan het lastig zijn de diagnose te 
stellen. De klachten kunnen acuut ontstaan, maar ook meer subacuut verlopen. Bovendien is 
op conventionele röntgenopnames niet altijd een fractuur te zien. In die gevallen moet men bij 
aanhoudende klachten bedacht zijn op het bestaan van een stressfractuur en hierop aanvullend 
onderzoek instellen. Zodoende kan het nodig zijn om een MRI-scan te maken3,5. 

In deze casus is sprake van een acuut pijnmoment waarop direct aanvullend onderzoek is verricht 
en de juiste diagnose is gesteld. Echter is de valkuil in veel gevallen dat de pijnklachten subacuut 
ontstaan, bij röntgenonderzoek geen fractuur wordt waargenomen en daardoor vertraging optreedt 
in het stellen van de diagnose en het starten van een adequate behandeling. Dit kan de nodige 
complicaties met zich meebrengen, zoals vertraagde genezing, non-union of kopnecrose1.

Behandeling
Welke behandeling nodig is, is afhankelijk van het type fractuur. 
Volgens Fullerton en Snowdy1 zijn er drie typen fracturen te classificeren. Een compressie 
stressfractuur ontstaat aan inferomediale zijde. Deze kenmerkt zich röntgenologisch door sclerose 
en kan er op den duur een fractuurlijn ontstaan. Dit type kan conservatief behandeld worden door 
onbelast te mobiliseren. Bij spanningsstressfracturen ontstaat het letsel aan superolaterale zijde 
en is herkenbaar aan callusvorming of corticale onderbreking. Door de biomechanische krachten 
bestaat er een kans op het uiteenwijken van de breuk of dislocatie ervan. Indien de fractuur niet 
uiteenwijkt of disloceert kan volstaan worden met conservatieve behandeling, anders moet er 
operatief worden ingegrepen. Tenslotte zal een gedisloceerde fractuur te allen tijde zo spoedig 
mogelijk operatief moeten worden hersteld.

Preventie
Om het risico op stressfracturen te reduceren moet worden gekeken naar de vermijdbare 
risicofactoren voor stressfracturen. Dit betekent o.a. normaal gewicht, gedoseerde 
trainingsopbouw, gezond voedingspatroon en een blanco voorgeschiedenis. 
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Op woensdag 12 december organiseert de Defensie Gezondheidszorg Organisatie een 
symposium voor iedereen werkzaam binnen de militaire gezondheidszorg, met als 
onderwerp: 

“Veiligheid in de zorg: leidend of lijdend?”
Het programma bestaat uit plenaire sessies en 
deelsessies, met variatie voor iedere doelgroep.  
Van medic tot medisch specialist en van 
managementassistent tot troeper, iedereen is 
welkom.
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd.

Het symposium vindt plaats in het 
evenementencentrum Hart van Holland,
Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk en 
duurt de hele dag.

Meer informatie over het programma en 
het aanmeldproces volgt spoedig via de 
gebruikelijke kanalen.

MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

Conclusie
Alhoewel ervan uit wordt gegaan dat stressfracturen vaker voorkomen bij militairen, zien we deze 
slechts sporadisch bij de medische dienst. Zodoende moet een militair arts bij iedere militair die 
tijdens of na langdurige zware fysieke inspanning klachten aangeeft van de lies, denken aan een 
mogelijke stressfractuur en hier adequate diagnostiek voor inzetten.

COLLUM FEMORIS STRESS FRACTURE IN A MILITARY RECRUIT: A CASE REPORT
Stress fractures of the collum femoris are uncommon. Although it is a typical fracture seen in 
military recruits and athletes, we do not see them often in the military medical service.
This article presents a case of a young female navy recruit who suffers from a collum femoris 
fracture. Furthermore, we discuss previously published literature about epidemiology, clinical 
features and treatment of a stress fracture of the hip.
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NATO Special Operations Combat Medic (NSOCM)
Een paradigmaverschuiving voor medische zorg door combattanten  
tijdens SOF-operaties

door sergeant-majoor Maurice W. von Aesch

De auteur is Non-Commissioned Officer - In Command of International Special Training Centre (NCO-ICISTC) NSOCM. 
In zijn 25-jarige loopbaan is hij 17 jaar verbonden geweest aan de Geneeskundige Verzorgingsgroep van het Korps Commandotroepen (KCT). 
Naast Combat First Responder (CFR)-opleider/Medic trainer, is hij ook meermaals uitgezonden geweest met het KCT en is als algemeen militair 
verpleegkundige (AMV) operationeel betrokken geweest bij alle typen missies van het Special Operations Forces (SOF) optreden; direct action (DA), 
special reconnaissance (SR) en military assistance (MA). Momenteel is hij werkzaam als NCOIC van de NSOCM Course in Pfullendorf, Duitsland.
Artikel ontvangen september 2018.

Disclaimer
Dit artikel is bedoeld om het International Special Training Centre (ISTC) 
NSOCM (fonetisch: Èn-Sok-M) te introduceren bij een breder publiek. Er 
zal inzicht geboden worden in de inhoud van de opleiding en verduidelijken 
waarom juist de NSOCM een waardevol alternatief is voor Medical Support 
voor Special Operations Forces (SOF). De context van het betoog geeft 
uitsluitend de opinie weer van de auteur. Met de verwijzingen naar SOF wordt 
primair het Korps Commando Troepen (KCT) bedoeld. De term NSOCM zal 
hierna gebruikt worden voor de generieke NATO-term SOCM.

Samenvatting
De NSOCM is binnen de NATO (en diverse Partnership for Peace landen [PfP]) de meest 
recente ontwikkeling op het gebied van SOF Medical Support. Deze 24-weekse opleiding 
bereid geselecteerde SOF-operators voor op het leveren van medische steun tijdens 
SOF-operaties als Combattant met een Geneeskundige Neventaak (CGN), daar waar 
de toevoeging van conventionele medische middelen, conform vigerende regelgeving 
en doctrine, niet mogelijk is. De trauma- en non-traumavaardigheden die de NSOCM in 
zijn Scope of Practice (SOP) heeft, overbrugt het gat dat momenteel niet afdoende door 
professionele medische zorgcapaciteit binnen het militair geneeskundige systeem gevuld 
kan worden voor SOF-operaties. De NSOCM wordt op het International Special Training 
Centre in Pfullendorf Duitsland opgeleid vanuit de filosofie om een critical thinker1 te zijn, 
als iemand die niet slechts reageert op dat wat er in zijn directe omgeving gebeurt, maar als 
iemand die het overzicht houdt en daardoor planmatig kan anticiperen en interveniëren op 
mogelijk aanstaande problematiek. 
De SOP van de NSOCM bevat qua curriculum op hoofdlijnen de Applied Anatomy and 
Physiology van de University College of Cork (UCC), advanced trauma care door middel 
van alle aspecten van de Tactical Combat Casualty Care (TCCC: Care Under Fire [CUF], 
Tactical Field Care [TFC], Tactical Evacuation Care [TACEVAC], Casualty Collection Point 
[CCP], Mass Casualty [MASCAL]), Basic Life Support/Automated External Defibrillator/
Advanced Cardiac Life Support, reddingstechnieken, basis verpleegkunde, preventieve 
gezondheidszorg, eerstelijnsgezondheidszorg, tropical/environmental medicine, minor 
surgery skills, medische missie planning, Prolonged Field Care (PFC) en Tactical Paramedic 
Certification (TP-C) van de International Board of Specialty Certification (IBSC). Momenteel 
zijn er binnen Europa drie SOCM-opleidingen; de Nordic NSOCM (Noorwegen, Zweden, 
Denemarken en Finland 20 weken-1 opleiding per jaar voor 16 leerlingen), Hongarije heeft 
een opleiding voor eigen personeel (20 weken-1 opleiding per jaar voor 6 leerlingen) en het 
ISTC heeft de NSOCM-opleiding (24 weken-1 opleiding per jaar voor 24 leerlingen). Deze 
opleidingen zijn allen gestandaardiseerd conform de NSHQ Medical Directive 75-001 (B)  
29 May 2017 Medical Standards and Training Directive2,3.

Fig. 1: Logo ISTC NSOCM.
Bron: ISTC NSOCM.
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Inleiding
Voordat de NSOCM-opleiding toegelicht kan worden is het noodzakelijk om eerst in te gaan 
op enkele achtergronden van SOF-operaties en bijbehorende medische overwegingen. Het 
doorgronden van wat Special Operations Forces doen is voor buitenstaanders moeilijk vanwege 
het veelal geheime karakter van de missies. Daardoor is het ook lastig om een helder beeld te 
krijgen van hoe de geneeskundige zorg voor dergelijke missies ingeregeld dient te worden.  
Van toepassing is daardoor ten dele het gezegde: “Onbekend maakt onbemind”.

Al sinds het begin van de jaren negentig wordt de dertienweekse opleiding Medic Special Forces 
(Medic SF) verzorgd op en door het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum. 
Deze Medic SF mag alleen worden ingezet wanneer het operationele zorgsysteem niet in staat is 
om een professionele hulpverlener binnen gestelde tijdslimieten ter plaatse te krijgen. Voor de inzet 
is tevens toestemming nodig van de Commandant der Strijdkrachten, via de JMed van de Directie 
Operaties. 

Primair was de Medic SF-opleiding ontwikkeld voor SOF-operators. Door verschuivingen in de 
operationele behoefte is deze later ook opengesteld voor conventionele eenheden. Het op deze 
wijze voorbereiden van deze geneeskundige neventaker, als vitale tactisch-medische schakel en 
Combat First Responder in de keten, heeft door de jaren heen krijgsmachtbreed een positief effect 
gehad op de prehospitale zorg tijdens missies in diverse crisisgebieden.

Nederland heeft daarnaast eind jaren negentig met de keuze voor de Algemeen Militair 
Verpleegkundige (AMV) ingezet op hoogwaardige militaire gezondheidszorg dicht bij het gevecht. 
Dit past binnen de beleidsvisie dat een zorgstructuur beschikbaar dient te zijn die primair is 
opgebouwd rond (functioneel) zelfstandig bevoegden. Voor de inzet van AMV’ers zijn ook de 
gestelde tijdslimieten voor evacuatie onverkort van kracht.

SOF Medical Support hoeft op zichzelf staand niet speciaal te zijn, maar verschilt wel aanzienlijk 
ten opzichte van het conventionele optreden door een noodzaak voor veel hogere mate van 
flexibiliteit op het gebied van het omspringen met medische capacity and capabilities als gevolg 
van het hogere tempo van ontwikkelingen op allerlei vlakken. Onmiskenbaar loopt SOF (wereldwijd 
gesteund door de medische zorgsector en industrie) daardoor voorop wat betreft medische zorg 
op het gevechtsveld. Werken binnen SOF Medical Support vergt dus het vermogen om daar waar 
nodig anders te denken en te handelen.

De NSOCM is binnen Europa vanuit een bottom-up effort gestart door de Nordic NSOCM Course 
in 2013, en heeft zijn plaats gevonden via het NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) 
binnen de NATO. Het vastleggen van een SOF-doctrine is door de jaren heen achtergebleven 
vanwege de steeds wijzigende politieke en strategische wereldorde. De SOF-tactieken 
veranderden derhalve ook snel en het door de NATO loodsen van documentatie kost vanwege  
de benodigde zorgvuldigheid veel tijd. De Allied Joint Publication (AJP) 4-105 beschrijft dat de  
SOF-operator aanvullende training nodig heeft om zelfstandig medische handelingen uit te voeren 
die normaliter voorbehouden zijn aan professionals. Er bestaan wel meer gedetailleerde richtlijnen 
voor SOF Medical Support, maar die zijn wat betreft beoogd beleid allerminst een breekijzer, en 
heeft dan ook geen dwingend effect op landen om zich aan die gewenste norm te conformeren.

The 5 SOF thruths4

1. Humans are more important than Hardware
2. Quality is better than Quantity
3. SOF cannot be mass produced
4. Competent SOF cannot be created after the emergency has occurred
5. Most Special Operations require non-SOF Support
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ISTC NSOCM COURSE6

De geschiedenis van het ISTC begint in 1979, toen de 
International Long Range Reconnaissance Patrol School  
ontstond uit een samenwerkingsverband tussen Groot-Brittannië, 
België en Duitsland. Nederland werd lid in 1992 en inmiddels 
is het ISTC een samenwerkingsverband (Memorandum of 
Understanding [MoU]) tussen negen landen (België, Duitsland, 
Italië, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Turkije  
en de Verenigde Staten van Amerika) in het kader van een  
Smart Defence strategie. 
Er worden diverse drieweekse cursussen gegeven zoals  
Special operations Planning, Close Quarter Battle, Sniper,  
Tactical Exploitation Operations (TEO), Advanced Medical 

First Responder (AMFR), Advanced Casualty Sustainment Course (ACSC) en TCCC Train the 
Trainer Course (TCCC-TtT). 
In oktober 2016 is de pilot NSOCM Course gestart. De doelgroepen zijn SOF- en ondersteunende 
eenheden. De voertaal tijdens de NSOCM Course is Engels. Hierdoor wordt de NSOCM in hogere 
mate interoperabel daar waar joint/combined missies uitgevoerd moeten worden met internationale 
partners. 

De NSOCM Course biedt een keer per jaar ruimte aan 24 internationale studenten. De opleiding 
is opgebouwd uit 10 modules en duurt 24 weken. Gedurende de pilot course in 2016, waren 
67 Subject Matter Experts (SME) uit 14 landen, inclusief specialisten vanuit het Joint Special 
Operation Medical Training Center (JSOMTC)7, Landstuhl Regional Medical Center (LRMC)8, 
University College Cork (UCC)9, College of Remote and Offshore Medicine (CoROM)10,  
Trauma Hemostasis and Oxygenation Research (THOR)11 en het NATO Special Operations 
Headquarters (NSHQ)3 betrokken die gezamenlijk meer dan 300 kernonderwerpen uit het  
NSOCM-curriculum onderwezen hebben. 
De ISTC NSOCM Pilot Course is in anderhalf jaar ontwikkeld en in 2016 geïmplementeerd.  
In de twee daaropvolgende jaren zijn de volgende mijlpalen bereikt:
	Een door University College of Cork academisch erkend curriculum. 
	De mogelijkheid tot het behalen van het UCC Diploma in Special Operations Medicine
	ISTC NSOCM is een NATO-geaccrediteerde opleiding.
	ISTC is een door het Committee on TCCC (CoTCCC) en de National Association of Emergency 

Technicians (NAEMT12) erkend trainingscentrum.
	Tactical Paramedic Certification (TP-C) van de International Board of Specialty Certification 

(IBSC).
	Het gebruik van het e-learning platform Moodle voor het curriculum.

Opbouw NSOCM Course 2018-2019

Module 1: Basic Science (5 weken)
Deze module volgt in vier weken het Applied Anatomy and Physiology college-level course 
curriculum van de UCC. De UCC is een partner van het Allied Centre for Medical Education (ACME) 

Fig. 2: Logo ISTC.
Bron: ISTC.

Tabel 1: Schema NSOCM Course. Bron: ISTC NSOCM.



122NMGT 71 - 113-148                    N O V E M B E R  2018
<< I N H O U D

van het NSHQ en is een stuwende kracht voor wat betreft het ontwikkelen van academische 
programma’s voor het SOF medisch personeel, in het verlengde van wat de UCC doet voor haar 
civiel medisch en paramedisch personeel in Ierland. Door het volgen van de UCC Applied Anatomy 
and Physiology college-level course, komt de ISTC NSOCM-student in aanmerking om na zijn 
opleiding een gooi te doen naar het behalen van een College Diploma in Special Operations 
Medicine (DiSOM) waaraan 60 college credits gekoppeld zijn volgens het European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS).
Naast diepgaande anatomie en fysiologie krijgt de NSOCM-student ook een week basis 
farmacologie, passend bij de taakstelling. 

Module 2: Trauma Fundamentals (3 weken)
Het ISTC is een erkende NAEMT-trainingslocatie, in Nederland bekend van de Pre Hospital 
Trauma Life Support (PHTLS). De theoretische kennis en praktische vaardigheden worden per 
onderwerp conform de richtlijnen van de CoTCCC13 in overeenstemming met de opleidingseisen 
van NAEMT aangereikt.
TCCC is als concept ontstaan uit de Amerikaanse ervaringen tijdens de First Battle of Mogadishu, 
3-4 oktober 1993, beter bekend van het boek en de film Black Hawk Down, en is sinds de 
aanslagen van 11 September 2001 in bijna twee decennia verder ontwikkeld.  
De TCCC kent meerdere fases, te weten: CUF, TFC en TACEVAC, en is gericht op  
drie doelstellingen:
1. Treat the Casualty
2. Prevent Additional Casualties
3. Complete the Mission

Gedurende de eerste  
twee weken van deze module 
wordt er aan de hand van het 
MARCH-PAWS13,14 algoritme 
theoretisch ingegaan op 
levensreddende handelingen 
binnen de traumazorg.
	Massive Hemorrhage
	Airway
	Respiration
	Circulation
	Hypothermia/Head
	Pain
	Antibiotics
	Wounds
	Splinting
In de derde week wordt 
een start gemaakt met het 
individueel aanleren van TCCC 
in een training/coaching setting.

Module 3: TCCC-A basic (2 weken)
Vanaf module 3 worden de studenten beoordeeld op hun individuele presteren tijdens trauma-
scenario’s. Tijdens alle scenario’s wordt gewerkt met complete gevechtsuitrusting om de situatie  
zo compleet mogelijk te spiegelen aan de omstandigheden en uitdagingen van het gevechtsveld. 
Ze worden geacht na twee weken in staat te zijn om TCCC onder hoge tijdsdruk foutloos uit te 
voeren. Na het afleggen van het individuele examen is de eerste helft van de NSOCM Course 
afgerond en gaan de studenten drie weken met kerstverlof.

Afb. 1: Module 2 - Trauma Fundamentals: een Nederlandse en Italiaanse student leren het 
MARCH-PAWS algoritme.
Bron: ISTC.
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Module 4: TCCC-B/Rescue Techniques (2 weken)
In het vervolgdeel van TCCC ligt de nadruk op 
leiderschap en werken binnen een team waarbij 
de medische casuïstiek en externe factoren van 
invloed toenemen qua complexiteit. Tevens wordt 
hier het uitvoeren van triage en het opzetten van een 
Casualty Collection Point (CCP) beoefend. 
De tweede week worden diverse basis 
reddingstechnieken behandeld. Hierbij moet 
gedacht worden aan onder andere knopen, 
zelfreddingstechnieken, voertuigextractie en hijsen 
en aflaten van gewonden met pully-systemen. Per 
onderwerp wordt tevens verwacht dat de patiënt 
wordt verzorgd.

Module 5: Clinical Medicine (5 weken)
Deze module verdiept zich in het belang van onder 
andere hygiëne en preventieve gezondheidszorg, 
ziektes en non-trauma aandoeningen en het 
gericht afnemen van een anamnese. Artsen en 
SME onderwijzen pathofysiologie met als doel de 
NSOCM-student het ziekteproces en bijbehorende 
behandelingsplan vanuit een breder perspectief te 
laten benaderen. NSOCM-studenten leren ook de 
principes van Remote Damage Control Resuscitation 
(RDCR)11, ook bekend als Blood Far Forward. Deze 
lessen worden verzorgd door de Noorse experts 
op het gebied van bloedtransfusie van het Trauma 
Hemostasis and Oxygenation Research Network 
(THOR)11. Verder komen onderwerpen aan bod zoals 

gevaarlijke stoffen (CBRNE), K9 military Working Dog, Altitude-Dive and Flight Medicine, en het 
concept van Human Performance. In de laatste van deze vijf weken wordt de Tropical Travel 
and Expedition Medical Skills Course van het College of Remote Medicine (CoROM)10 gevolgd. 
CoROM is een non-profitorganisatie, gericht op de gezondheidszorg in afgelegen gebieden (m.n. 
actief in Afrika en de offshore). De studenten leren hier onder andere basis laboratoriumanalyse en 
het gebruik van Ultrasound voor FAST exams15.

Afb 2 en 3: TCCC-basic: Care under Fire met poppen (2) en met Amputee Roleplay (3). Bron: ISTC.

Afb. 4: Module 4 - TCCC Advanced and Rescue Techniques: 
Een Zwitserse student voert een High Angle Rescue uit.
Bron: ISTC.
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Module 6: Prolonged Field Care (2 weken)

Wat opvalt aan de NATO-definitie van PFC is het 
loslaten van de in de doctrine gestelde tijdslijnen 
zoals die ook binnen het Nederlandse systeem 
vastgelegd zijn, bijvoorbeeld medische afvoer 
binnen 1 uur, maar ook de - wellicht te optimistisch 
geformuleerde - 72-uurs zorgvaardigheden van de 
Medic SF.
De internationale SOF-gemeenschap erkent dat de 
NSOCM geen autonoom behandelaar is. Hij kan dan 
ook niet voorzien worden als vervanging van een 
professionele gezondheidszorger. Conceptueel wordt 
ervan uitgegaan dat eventuele zieken en gewonden 
binnen getelde tijdslijnen afgevoerd kunnen worden. 
Er kan - en mag - voor missies dan ook niet primair 

gepland worden op het leveren van PFC. Er moet wel gepland worden op PFC als alternatief 
rampen- of noodplan (PACE [Primary, Alternate, Contingency and Emergency] plan). De NSOCM 
kan namelijk wel in een PFC-situatie terechtkomen door de specifieke aard van het SOF-optreden. 
Denk hierbij aan het Afrikaanse continent als mogelijk missiegebied. Men kan zonder moeite het 
totale oppervlak van West-Europa, Oost-Europa, India, China en de Verenigde Staten projecteren.

Missies op het Afrikaanse 
continent zijn daardoor 
onderhevig aan de zogenaamde 
Tyranny of Distance. De enorme 
afstanden en omlooptijden 
vereisen een andere manier 
van denken en aanpak voor 
wat betreft Mission Support. 
Mede daarom moet NSOCM 
voorbereid worden om langdurig 
medische zorg te leveren 
met beperkte middelen, daar 
waar professionele hulp en 
afvoer niet direct voorhanden 
is. Tijdens de module PFC 
worden alle vorige modules 
bijeengevoegd en wordt de 
focus gelegd op het werken 
volgens Joint Trauma System 
Clinical Practice Guidelines 
(JTS CPG)17 en de 10 Essential 
PFC Capabilities16.

The NATO definition of Prolonged Field Care  
(PFC) 2,5,16: Field medical care, applied beyond 
doctrinal planning time-lines by an NSOCM  
(NATO Special Operations Combat Medic), in  
order to decrease patient mortality and morbidity. 
Utilises limited resources, and is sustained until the 
patient arrives at the next appropriate level of care.

Afb. 5: Module 5 - Clinical Medicine: Een Britse- en 
Amerikaanse student beoefenen een FAST-exam met 
ultrasound onder leiding van een Amerikaanse physician 
assistant. Bron: ISTC.

Fig. 3: The true size of Africa. Bron: http://kai.sub.blue/en/africa.html

http://kai.sub.blue/en/africa.html


125NMGT 71 - 113-148                    N O V E M B E R  2018
<< I N H O U D

Deze matrix voorziet ook de praktische kant van PFC door de 10 Essential PFC Capabilities  
te benaderen vanuit het perspectief Minimum/Better/Best, maar ook op basis van Ruck/Truck/
House/Plane.
De PFC start met een week waarbij het Critical Care proces aan de hand van de 10 Essential  
PFC Capabilities met theoretische lessen en praktijkvaardigheden belicht wordt. Onderwerpen  
zijn hier onder andere: pijnmanagement, mechanische ventilatie, blaaskatheterisatie, wondzorg, 
basis verpleegkunde en het teleconsult (Telemedicine).

In de daaropvolgende week worden de studenten in zes groepen opgedeeld en roteren zij  
twee keer per dag gedurende drie dagen langs zes PFC-scenario’s van vier uur. 

Vertaald naar een civiele 
setting zijn hierbij wat betreft 
opzet van de geïmproviseerde 
klinieken, elementen van 
de spoedeisende hulp en 
intensive care te herkennen. 
Onderwerpen hierbij zijn 
brandwonden, crush,  
CBRNE, environmental, 
hypovolemie en spinaal/
cerebraal letsel. Om 
het leerrendement te 
maximaliseren worden 
deze scenario’s begeleid 
en gecoacht door artsen 
en SME. De laatste dag 
krijgen de studenten een 
Mystery Scenario voorgelegd, 
gebaseerd op een van de  
zes eerdere scenario’s.

Tabel 2: 10 Essential PFC Capabilities Matrix. Bron: https://prolongedfieldcare.org

Afb. 6: Module 6 - Prolonged Field Care: Telemedicine: een Noorse student consulteert een 
Amerikaanse physician assistant door middel van e-mail en facetime v.w.b. de verlengde 
behandeling van een brandwondenpatiënt. Bron: ISTC.

BP = Blood Pressure; BVM = Bag-Valve-Mask; Benzo = Benzodiazepine; Cric = Cricothyrotomy; FFP = Fresh frozen plasma; FWB = Fresh whole blood; IM = Intramuscular;  
IV = Intravenous; LMA = Laryngeal mask airway; LR = Lactated Ringer's solution; NG = Nasogastric tubes; NS = Normal Saline; OG = Orogastric tubes; PEEP = Positive end 
expiratory pressure; PO = Per os; PRBC = Packed red blood cells solution; RSI = Rapid sequence intubation; SAVe(nt) = Simplified Automated Ventilator; SGA = Supraglottic airway.

  

 10 Essential PFC Capabilities 
 

1. Monitoring 2. Resuscitate 3. Ventilate and 
oxygenate 

4. Control the 
airway 

5. Sedation and 
analgesia 

6. Physical 
exam and 
diagnostics 

7. Nursing and 
hygiene 

8. Surgical 
interventions 

9. Telemedical 
consult 

10. Package and 
prepare for 
flight 

Minimum BP cuff, 
stethoscope, 
pulse oximeter, 
Foley catheter 

FWB kit BVM with PEEP 
valve 

Awake ketamine 
cric  

Opiate 
analgesics 
titrated through 
IV 

Physical exam 
without 
advanced 

Clean, warm, 
dry, padded, 
catheterized 

Chest tube, cric Make comms, 
present patient 
and key vitals 

Be familiar with 
stressors of flight  

Better Capnometry 2-3 cases of LR 
for burn resus 

O2 concentrator Long duration 
sedation 

Sedation with 
ketamine/option 
of midazolam 

Ultrasound and 
point of care labs 

Elevate head of 
real beddebride 
washout NG/OG 

Fasciotomy 
debridement, 
amputation 

Add labs and 
ultrasound video 

Trained in critical 
care transport 

Best Vital signs 
monitor 

PRBC, FFP, 
Type specific 
donors 

Portable 
ventilator 

Proficient in rapid 
sequence 
intubation 

Educated and 
practiced in multi 
drug sedation  

Experienced and 
trained in above 

Experienced in 
all nursing care 
concerns 

Trained and 
experienced in 
above 

Real time video 
conference 

Experienced in 
critical care 
transport 

Ruck Pulse oximeter, 
headlamp 

1 FWB kit per 
man, 2 250cc 
bags NS 

BVM with PEEP 
valve 

Cric kit 
LMA/SGA, 
lidocaine and 
ketamine IM 

Fentanyl,  
tramadol, 
percocet PO, 
ketamine IM/IV 

Urinalysis test 
strips, 
fluorescein strips 

Compact Foley 
catheter kit,  
sterile kerlix, 
litter padding 

Cric, 10g needle 
decompression 
scalpel 

Cell phone and 
call sheet 

Have checklist 
available 

Truck BP cuff, 
stethoscope, 
capnometry, 
small monitor 

Case LR, 
additional FWB 
kits, 3% Saline 

SAVent or  
SAVe II 

RSI, LMA/SGA,  
cric kit 
ketamine bag IV 

Ketamine IV with 
midazolam 

Blood tubes to 
drop off labs on 
the way 

Padded litter, NG Sterile chest 
tube kit with 
drapes 

Cell phone and 
call sheet, sat 
phone, radio 

Checklist plus 
flight evac kit 

House Add defibrillation 2 additional 
cases LR, case 
NS, additional 
3% Saline 

Impact vent and 
O2 bottle 

All from above 
Add benzo if not 
available for 
truck 

Same as above Blood tubes to 
run labs tot local 
clinic 

Real mattress 
with head 
elevated, nursing 
care kit, sleeping 
bag 

Sterile surgical 
kit with drapes, 
gowns and scrub 
soap 

Secure comms, 
email 

Extensive evac 
kit 

Plane Take all of above All of above Impact vent on 
O2 

All above 
calculate for 
flight and double 

All above 
calculate for 
flight and double 

 Padded litter, 
sleeping bag 

10g needle 
decompression 
chest tube kit, 
cric kit 

Through aircraft From above 

 

 

https://prolongedfieldcare.files.wordpress.com/2015/02/10-capabilities-grid.png
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Module 7: Operational Medical Planning18  
(1 week)
Nadat alle medische elementen aan bod gekomen 
zijn, wordt er aandacht besteed aan hoe de zorg 
tijdens missies gepland dient te worden. Deze 
planningsweek wordt verzorgd door de SME van  
het NSHQ, in samenwerking met de UCC. Naast 

de theoretische introductie beoefenen de studenten veelvuldig het Military Decision Making 
Process (MDMP), gerelateerd aan de medische component van het missieplan. De missies 
waarmee geoefend wordt zijn gerelateerd aan DA-, SR- en MA-missies. Per MDMP-oefening 
wordt een volledige Missie Analyse en Commandanten-briefing verzorgd. Als eindoefening van 
deze week wordt de commandant ISTC en zijn staf door de NSOCM-studenten gebriefd over de 
eindoefening.

Module 8: Final Training Exercise (FTX, 1 week)
De FTX test de opgedane kennis, vaardigheden en competenties van de NSOCM-student. 
Via meerdere overlappende en toenemend complexe scenario’s moeten de studenten tonen inzicht 
te hebben hoe het zorgproces uitgevoerd moet worden. Op een Forward Operations Base (FOB) 
worden geïmproviseerde klinieken ingericht waar vandaan de missie uitgevoerd wordt, en waar de 
gewonden op afgevoerd moeten worden en langdurig verzorgd vanwege beperkte afvoercapaciteit. 
De medische scenario’s bevatten meerdere individuele TCCC, Mass Casualty situaties, triage, het 
Casualty Collection Point, Prolonged Field Care en eerstelijnsgezondheidszorg. 
De NSOCM-studenten worden veelvuldig en langdurig belast gedurende deze 36-urige oefening 
door artsen en SME.

Module 9: Tactical Paramedic Certification (TP-C, 1 week)
De International Board of Specialty 
Certification (IBSC)19 is als derde 
partij (voor externe validatie) 
betrokken bij de NSOCM Course. 
IBSC is een Amerikaanse non-
profitorganisatie, verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en toepassen 
van examinering en certificering 

Afb. 7: Module 6 - Prolonged Field Care: Studenten uit 
Estland, Noorwegen, Nederland en Roemenië beoefenen 
Prolonged Field Care onder leiding van een Poolse SME. 
Bron: ISTC.

Afb. 8: Module 8 - Final Training Exercise: Noorse, Nederlandse, 
Italiaanse, Zwitserse, Roemeense en Duitse studenten verzorgen een 
traumapatiënt in een geïmproviseerde kliniek tijdens de FTX.
Bron: ISTC.

Fig. 4 en 5: IBSC-logo en TP-C-badge. Bron: IBSC.
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van internationale Critical Care professionals. De Tactical Paramedic Certification (TP-C) bestaat 
uit 125 Engelstalige vragen en 10 bèta-vragen, welke de kandidaat binnen 2,5 uur dient te 
beantwoorden. Het TP-C-examen is bedoeld voor ervaren tactische paramedics van wie verwacht 
wordt dat ze moeten werken in vijandig gebied, afgesneden van directe toegang tot hogere 
medische zorg. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kennis heeft van o.a. ACLS, PHTLS en 
TCCC. Deze week staat in het teken van voorbereiding op het examen. TP-C wordt wereldwijd 
onderwezen en geëxamineerd, waarbij het gemiddelde slagingspercentage rond de 60% ligt. Het 
slagingspercentage van de NSOCM Course bleek 92%.

Module 10: Clinical Rotations
De klinische stages duren twee weken en stellen de NSOCM bloot aan de realiteit van traumazorg 
en pathologie in een civiele setting. Voor deze stages werkt het ISTC wederom nauw samen met 
de faculteit van de UCC. De stages worden afgelegd in ziekenhuizen en ambulancediensten 
verbonden aan de UCC. De NSOCM-studenten worden tewerkgesteld als leerling paramedic in 
onder andere de operatiekamer, intensive care en spoedeisende hulp maar ook op de pediatrische 
en poliklinische zorgafdeling. Ze worden begeleid door specialisten, academici en opleidingsartsen. 
Ervaring wijst uit dat de indeling en het kwaliteitsniveau het Ierse zorgsysteem (en de volksaard 
van de Ieren) uitstekend aansluit bij de beleving, kennis en vaardigheden van de NSOCM. 
Dagelijks wordt er een Peer Review Meeting gehouden tussen de NSOCM-studenten en de 
vertegenwoordigers van de faculteit UCC. Het delen en bediscussiëren van ervaringen dienen om 
het leerrendement te maximaliseren. Daarnaast is deze academische evaluatie een eerste opstap 
naar het toekomstige werk voor het behalen van het UCC Diploma in Special Operations Medicine 
(DiSOM)20, inclusief de 60 college credits volgens het ECTS. 

Recente ontwikkelingen en de toekomst
•	 Een Italiaanse korporaal NSOCM, de Honor Graduate van de NSOCM Pilot Course redde 

binnen een maand na het behalen van de NSCOM Course met diverse invasieve en 
geïmproviseerde innovatieve handelingen de eerste levens. Deze handelingen verrichtte hij 
in de nabijheid van de gevechtslinie in een CCP. Het bleken de eerste slachtoffers van vele 
tientallen die bij deze inzet volgden. Zijn uitgebreide ervaringsopbouw tijdens die uitzending 
heeft ertoe geleid dat hij verkozen is tot International Medic of the Year op de 2018 Special 
Operations Medical Association Scientific Assembly (SOMSA)21 Deze prijs gaat gepaard met een 
UCC Scholarship for the Bachelor Science Honours Degree in Paramedic Studies. Hij was op 
basis van zijn ervaringen uitgenodigd als internationale spreker op de 2018 General Assembly 

Afb. 9: Module 10 - Clinical rotations: NSOCM Class 17/18 on the UCC Campus, (v.l.n.r.: Major Christensen OIC, 18 studenten uit 9 landen, 
sergeant-majoor Von Aesch NCOIC, Dr. Jason van der Velde (Critical Retrieval physician and UCC faculty consultant) Cork Ierland.
Bron: Dr. Adrian Murphy, UCC faculty consultant in emergency medicine.
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van de SOMSA 2018.
•	 Een Belgische sergeant 1 NSOCM van de NSOCM Pilot Course heeft zijn ruime 

ervaringsopbouw met invasieve levensreddende traumazorg in een CCP tijdens uitzending 
met zijn Forward Surgical Element collega’s omgezet in de ontwikkeling van een pediatrisch 
traumapakket. In 19 dagen was hij betrokken bij de behandeling van 285 gewonden, waarvan 
50 urgent. Als blijk van erkenning voor zijn inzet is hem de Dan Irizarry Medic of the Year Award 
door het NSHQ verleend. Hij was internationale spreker op de 2018 General Assembly van de 
SOMSA 2018. Gedurende de Combat Medical Care (CMC) conferentie in Ulm, Duitsland op  
14 juni jl. ontving hij de European Best Medic Award voor zijn inzet.

•	 Vanaf oktober 2018 wordt de derde 24-weekse NSOCM Course uitgevoerd op de wijze zoals  
de opleiding hier is beschreven.

•	 De eerste kandidaten van de tweede NSOCM Course zijn gestart met hun leertaken voor het 
behalen van het UCC DiSOM. 

•	 Het NSHQ heeft de eerste stappen gezet om een internationale SOCM Academic Review Board 
meeting te houden met alle SOCM-scholen (Verenigde Staten, Canada, Hongarije, Nordic en 
ISTC) om de Europese opleidingen te verbeteren door synchronisatie van het curriculum.

•	 Het NSHQ en de UCC hebben sinds oktober 2016 een drietal NSOCM Re-Certification 
(NSOCMRC) Courses uitgevoerd als voorwaarde voor het actueel blijven van de NSOCM.  
In mei 2019 zal de NSOCMRC Course op het ISTC worden gehouden.

Discussie
Is de NSOCM voor SOF Medical Support een realistische optie? Deze vraag kan wellicht 
beantwoord worden indien - met inachtneming van de vijf SOF-waarheden - eerst gekeken wordt 
wat beter haalbaar is: Het opbouwen van de Special Operations Medical Technician (SOMT)
capaciteit vanuit de categorie AMV of het opleiden van SOF-operators tot NSOCM? Of op termijn 
wellicht beiden? 
Voor wat betreft medische ondersteuning van SOF-eenheden door Medics en/of AMV is er altijd 
een spanningsveld geweest in relatie tot het gehele scala traditionele SOF-missies. 

Wat betreft medische missieplanning moet er momenteel eerst worden gekeken naar de 
mogelijkheid van het inbedden van professionele medische capaciteit. Slechts in bijzonder gevallen 
kan toestemming verleend worden om de Medic SF buiten de gestelde tijdslijnen voor medische 
evacuatie in te mogen zetten. Deze beperking zet druk op het planningsproces van commandanten 
en kan leiden tot suboptimale tactische oplossingen voor de uitvoering van bijvoorbeeld DA-missies 
die sterk afhankelijk zijn van Speed, Surprise and Violence of Action.

In praktisch opzicht wijkt het SOF-optreden enorm af van het conventionele optreden. Het 
vergt dan ook zoveel extra militaire training (bijvoorbeeld Shoot-Move-Communicate in relatie 
tot Hostage Release Operations), dat de oprechte vraag rijst of de AMV met zijn huidig 
opleidingsniveau eigenlijk wel een positieve toevoeging kan zijn aan bepaalde SOF-missies, of dat 
hij eerder de risico’s voor strategisch en diplomatiek gevoelige missies vergroot door het ontbreken 
van deze specifieke militaire vaardigheden. Niet in de laatste plaats spelen in deze context voor 

Afb. 10, 11 en 12: Achtereenvolgend Direct Action (DA), Special Reconnaissance (SR) en Military Assistance (MA). 
Bron: Ministerie van Defensie.
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geneeskundig personeel ook de intrinsieke ethische verplichtingen van de Conventies van Genève 
een bepalende rol, wat in het geval van eerdergenoemde offensieve missies tot dilemma’s kan 
leiden.
De relevante vraag blijft dan ook in beeld welke functionaris beter aangepast is - of kan worden - 
aan de operationele werkomgeving voor SOF Medical Support aan Nederlandse eenheden. Is dit 
een SOF-operator die opgeleid is om hoogwaardig medisch te handelen of is dit een medicus die 
opgeleid wordt tot SOF-enabler?

Een meer gematigde strategie voor SOF Medical Support van o.a. de Canadian Special Operations 
Forces (CANSOF, Canada), de Special Air Service (SAS, Groot-Brittannië) en de Kommando 
Spezialkräfte (KSK, Duistland), is het gebruik van de zogenaamde SOMT2. Dit is (para)medisch 
personeel (conform nationale normen) welke een selectieprocedure heeft doorlopen, gevolgd  
door gerichte tactische opleiding voor SOF-operaties als enabler.  
In de NSHQ Medical Directive 75-001 (B) 29 May 2017 Medical Standards and Training Directive 

wordt deze SOMT als alternatief gelijkgesteld aan de NSOCM, om NATO-landen de mogelijkheid 
te bieden zo dicht mogelijk bij hun nationale wet- en regelgeving te blijven. 
Feit is dat Nederland vooralsnog geen soortgelijke opleiding heeft voor haar AMV en dat er sinds 
2016 reeds 10 militairen de kwalificatie NSOCM behaald hebben (acht keer ISTC NSOCM en  
twee keer Nordic NSOCM)20. NB Beide opleidingen hebben samen zes deelnemers (vier KCT,  
twee MARSOF) voor de 2018-2019 opleiding.

De militair medisch afvoerketen kent een solide fundament in NATO Allied Joint Doctrine  
AJP 4-10(B) en biedt geen logisch aanknopingspunt om voor conventionele eenheden dwingend 
op zoek te gaan naar zorgopties zoals Prolonged Field Care. Het SOF-optreden behoeft deze 
afweging wel.

Prolonged Field Care als concept benaderen vanuit het perspectief van the Golden Hour levert 
interessante discussiepunten op. Indien het standpunt ingenomen wordt dat militaire operaties 
uitsluitend uitgevoerd worden met de garantie van de vigerende regelgeving aangaande de 
medevac tijdslijnen, dan is het evident dat de huidige opleiding en inzet methoden van Medic SF 
en AMV toereikend zijn.

Speciale eenheden worden opgeleid om mogelijk risicovolle geheime missies uit te voeren. Dit 
gebeurt meestal binnen de kaders van een missie in een ontwikkeld theater of operations met een 
adequaat zorgsysteem en bijbehorende medevac, maar er moet ook serieus rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat er geheime diplomatiek gevoelige en strategisch belangrijke 
missies door Nederlandse SOF-eenheden uitgevoerd (moeten) worden die buiten de in de doctrine 
gestelde tijdslijnen van medevac vallen. 
Vanuit dit oogpunt zal in de planning een risicoappreciatie en passende mitigerende maatregelen 
geformuleerd moeten worden wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een Forward Surgical Element (FSE) 
of een Role 1 Medical Treatment Facility (MTF) geen uitvoerbare optie is. Is in dat geval de Medic 
SF of AMV voldoende of is de specifiek voor deze taak opgeleide NSOCM met de juiste medische 
middelen en een robuuste kennis back-up door middel van Telemedicine wellicht een betere optie? 

Colonel MD Warner D. “Rocky” Farr, US Army retired, sprak recent - vanuit zijn zeer ruime 
ervaring binnen SOFMED - op de SOMSA over zijn boek The Death of the Golden Hour and the 
Return of the Future Guerilla Hospital 22. Hij verwoordde hier de visie dat door de te verwachten 
wereldpolitieke verschuivingen het denken over SOF-operaties moet - en zal - veranderen, in 
het bijzonder voor wat betreft de in de doctrine gestelde medevac-tijdslijnen en daaropvolgende 
uitdagingen voor de operationele medische zorg.
Citaat: “The Golden Hour is great, IF you can support it, because IF you can do it, it’s a wonderful 
thing”.
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Conclusie
Het is evident dat er binnen 
de Scope of Practice van de 
NSOCM enkele hete hangijzers 
zitten wanneer het langs de 
meetlat van Nederlandse en 
Europese wet- en regelgeving 
gelegd wordt.
Nationale en Europese wet- 
en regelgeving kunnen niet 
genegeerd worden, maar een 
kritische houding ten opzichte 
van het handhaven van regels 
slechts omwille van het naleven 
van regels is wellicht wel op 
zijn plaats, willen we werkelijk 
een stap voorblijven op de 
uitdagingen van toekomstige 
conflicten. 

Bottom-up gemotiveerd en Top-Down gedragen kunnen mooie dingen ontstaan waardoor de 
NSOCM een plaats geboden kan worden binnen het militair geneeskundig systeem en wellicht op 
termijn zelfs binnen de civiele wet BIG. Hiermee wordt een beroep gedaan op de beleidsmakers 
om de verschillen en overeenkomsten van de NSOCM ten opzichte van de Bachelor Medische 
Hulpverlener te onderzoeken. De NSOCM beschikt al over meerdere persoonseigenschappen 
waardoor hij een zeer interessante kandidaat kan zijn voor doortastende civiele prehospitale 
zorg. (Taakvolwassenheid, stressbestendigheid, intelligentie, betrokkenheid, besluitvaardigheid, 
vakmanschap en de bereidheid tot gericht handelen onder moeilijke omstandigheden.) Maar niet 
in de laatste plaats door de het reeds op zak hebben van de 60 college credits als opstap naar een 
Bachelor.

Generaal-majoor Carl von Clausewitz stelde in zijn boek Vom Kriege: “De grootste vijand van een 
goed plan is de droom van een perfect plan”. Een vrije vertaling van deze stelling naar het medisch 
vakgebied kan zijn: “Leveren we de zorg die kan, of blijven we dromen van perfecte zorg?”

Mits er een solide nationaal programma voor hercertificering (naast de NSOCMRC) achter staat, 
kan de NSOCM een waardevolle bijdrage leveren als Combattant met een Geneeskundige 
Neventaak. Voordat de NSOCM formeel ingebed kan worden binnen het militaire Nederlandse 
operationele zorgsysteem, zal zijn Scope of Practice dus nauwlettend moeten worden geëvalueerd. 
De sectie Opleiding, Training en Kennisproductie van het DGOTC is reeds gestart met dit proces.

NATO SPECIAL OPERATIONS COMBAT MEDIC (NSOCM)
The NSOCM is the most recent development in the field of SOF Medical Support within NATO 
(and various PfP countries). This 24-week course prepares selected SOF Operators for providing 
medical support during SOF-operations as a Combatant with a Medical Support Task, where 
embedded medical assets, in accordance with current regulations and doctrine, are unable to go. 
The broad trauma and non-trauma skills that the NSOCM has in his Scope of Practice (SOP) offers 
the answer to bridge the gap that cannot currently be filled by professional medical care capacity 
within the Dutch military medical system for SOF operations. At the International Special Training 
Centre (ISTC) in Pfullendorf Germany. The NSOCM is trained with the philosophy in mind of being 

Fig. 6: Boekomslag The Death of the Golden Hour and the Return of the Future Guerilla 
Hospital. Bron: Colonel Warner D. Farr.

S U M M A R Y
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a Critical Thinker and to become somebody who not only responds to what is happening right in 
front of him, but as somebody who has a sense of the broader picture and can therefore anticipate 
on setting problems and intervene at an early stage or make subsequent adjustments to his care 
plan. 
Overall the SOP of the NSOCM contains - in terms of curriculum - all aspects of advanced trauma 
care/Tactical Combat Casualty Care (TCCC: CuF/TFC/Tacevac/CCP/MasCal), BLS/AED/ACLS, 
Rescue Techniques, Basic Nursing, Preventive Health Care, Primary Health Care, Tropical/
Environmental Medicine, minor Surgery Skills, Medical Mission Planning, Tactical Paramedic 
Certification (TP-C) from the International Board of Specialty Certification (IBSC) and Prolonged 
Field Care. Currently there are 3 SOCM Courses within Europe; the Nordic SOCM (Norway, 
Sweden, Denmark and Finland 20 weeks-16 pax/year), Hungary has a national training program 
for its own military (20 weeks-6 pax/year) and the International Special Training Center has the 
NSOCM Course (24 weeks-24 pax/year). All 3 courses are standardized in accordance with the 
NSHQ Medical Directive 75-001 (B) 29 May 2017 Medical Standards and Training Directive.
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het NMGT niet meer gezien en derhalve ook niet meer verwerkt. 
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Hypothermie in het veld: prehospitale preventie,  
herkenning en behandeling
door reserve korporaal Tim W.H. Rijnhout BSca, Emma J. Damen BSca,  
Frederike J.C. Haverkamp BSca, reserve luitenant-kolonel-arts dr. Edward C.T.H. Tanb

a  Student-onderzoeker, afdeling Heelkunde, sectie Traumachirurgie, Radboudumc, Nijmegen.
b  Traumachirurg, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp Radboudumc, Nijmegen, H-MMT-arts Lifeliner 3.
Artikel ontvangen oktober 2018.

Samenvatting
Het is niet ongewoon dat een militaire traumapatiënt zich presenteert met hypothermie. 
Onderkoeling is potentieel gevaarlijk voor het lichaam aangezien het kan leiden tot een 
verhoogd risico op bloedingen, aritmieën en ventrikelfibrillatie. De grootste winst kan 
worden behaald in de prehospitale omgeving, maar dit is lastig aangezien niet altijd 
voldoende middelen voorhanden zijn om hypothermie te behandelen. Kennis en bewustzijn 
van risicofactoren en herkenning van symptomen zijn essentieel voor adequate preventie 
en behandeling.  
Hypothermie kan worden onderverdeeld in matige en ernstige hypothermie.  
Matige hypothermie kan worden behandeld met louter passieve opwarmmethoden 
waaronder het verzorgen van een warme en droge omgeving en het bieden van 
isolatiematerialen zoals dekens. Bij ernstige hypothermie is het noodzakelijk om ook  
actief te verwarmen met externe hittebronnen zoals chemische en elektrische dekens,  
met Ready-Heattm warmteproducerende dekens, of (geïmproviseerde) kruiken.  
Onverwarmde toediening van intraveneuze vloeistoffen zoals kristalloïden en 
bloedcomponenten leidt tot een verslechtering van de hypothermie en gebruik van  
inline infuusverwarmers is daarom ten zeerste aanbevolen. Tot voor kort was het  
verwarmen van vloeistoffen en bloedcomponenten alleen mogelijk in het ziekenhuis.  
De ontwikkeling van draagbare, op batterij werkende infuusverwarmers heeft ertoe  
geleid dat ook prehospitale inzet mogelijk is. Zo gebruikt het Helikopter gebonden  
Mobiel Medisch Team de QinFlow Warrior. 

Inleiding 
Hypothermie (Grieks: ondertemperatuur) of onderkoeling, wordt gedefinieerd als een daling 
van de lichaamstemperatuur tot beneden de 35°C1. In de Verenigde Staten presenteren zich 
jaarlijks gemiddeld ruim 1700 patiënten op de spoedeisende hulp met hypothermie als primaire 
aandoening2. Het prehospitaal optreden van hypothermie blijft niet beperkt tot de wintermaanden; 
ook in conflictgebieden waar temperaturen vaak ver boven de lichaamstemperatuur liggen, 
presenteert 9% van de traumapatiënten zich met hypothermie2,3. 
Ernstige hypothermie (< 32°C) kan leiden tot aritmieën en een verhoogd bloedingsrisico. Bij een 
temperatuurdaling tot onder de 28°C is het risico op ventrikelfibrilleren en asystolie vergroot. 
Wanneer asystolie zich voordoet bij een temperatuur boven de 28°C gaat dit zelfs gepaard 
met een slechtere prognose4. Preventie van hypothermie is belangrijk om samenhangende 
mortaliteit en morbiditeit te voorkomen. Militairen kennen een hoge prevalentie van penetrerende 
verwondingen. Dit maakt dat zij zich vaak presenteren met massaal bloedverlies, waarvoor 
volumeresuscitatie door middel van een transfusie noodzakelijk is. Aangezien transfusie van koude 
intraveneuze producten leidt tot een verergering van de hypothermie dienen infuusverwarmers 
te worden gebruikt5,6. Tot voor kort was infuusverwarming alleen mogelijk in het ziekenhuis, maar 
de introductie van draagbare inline infuusverwarmers maakt ook prehospitale inzet mogelijk. 
Zo gebruikt het Nederlandse Helikopter gebonden Mobiel Medisch Team (H-MMT) sinds kort 
de QinFlow Warrior. In dit artikel informeren wij u over de prehospitale preventie, herkenning en 
behandeling van militairen met hypothermie.
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Pathofysiologie en 
symptomen
De normale 
lichaamstemperatuur 
(36.4-37.5°C) wordt door 
het lichaam gehandhaafd 
door verschillende 
regelmechanismen. Een daling 
in de lichaamstemperatuur 
wordt veroorzaakt door 
vasodilatatie en zweten en een 
stijging door vasoconstrictie, 
thermogenese (verhoogde 
spierspanning, rillen en 
klappertanden) en toename 
van de stofwisseling 
door productie van het 
schildklierhormoon.

Warmteverlies in rust  
wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door 

straling (55%), gevolgd door stroming (25%), geleiding (15%) en evaporatie via de ademhaling 
(5%). Wanneer het warmteverlies groter is dan de productie leidt dit tot een daling van de 
lichaamstemperatuur. 
Hypothermie, metabole acidose en coagulopathie hebben een versterkende werking op elkaar en 
vormen daarmee de trauma triad of death7,8,9. Deze trias wordt vaak gezien bij traumapatiënten 
en leidt tot toename van mortaliteit. Gevolgen van hypothermie zijn dysritmieën, afname van 
de cardiac output, toename van systemische vaatweerstand en een linksverschuiving op de 
hemoglobinesaturatiecurve9. De hypoxie die hierdoor ontstaat, zorgt voor verschuiving naar een 
anaerobe metabolisme en daarmee een toegenomen lactaatproductie (acidose). Deze acidose 
versterkt vervolgens de coagulopathie door vertraagde enzymreacties van stollingsfactoren, 
dysfunctie van trombocyten en fibrinolyse9. Coagulopathie leidt tot toename van de stollingstijd, 
wat resulteert in toename van het bloedverlies en daarmee daling van de lichaamstemperatuur8,9. 
Daarmee is de trauma triad of death compleet. 
Hypothermie kan worden onderverdeeld in matige (32°C-35°C) en ernstige onderkoeling (<32°C). 
Aangezien er in de militaire setting in principe prehospitaal geen thermometer voorhanden is, is 
het van belang om de verschillende stadia van hypothermie te kunnen herkennen op basis van de 
symptomen (Tabel 1).

Preventie
De prevalentie van hypothermie kan bij traumapatiënten oplopen tot 50%9.  
Onafhankelijke voorspellers van hypothermie bij deze groep patiënten zijn: penetrerend letsel  
[OR 2.1 95% CI (1.6-2.8)], Glasgow Coma Scale <8.0 [OR 3.4 95% CI (2.6-4.3)] en shock 
(systolische bloeddruk <90 mm Hg) [OR 5.7 95% CI (4.0-8.0)]10. Traumapatiënten zijn in de 
prehospitale omgeving kwetsbaar voor een temperatuurdaling door onder andere blootstelling 
aan omgevingsfactoren zoals wind, kou en regen7. Andere risicofactoren voor het ontwikkelen 
van hypothermie zijn het dragen van natte kleding, vermoeidheid, stress, ziekte of verwonding, 
intoxicaties, prehospitaal transport, ouderdom en een ontoereikende inname van voeding en 
vocht11. Bij de omgevingsfactor speelt de windchill factor een belangrijke rol. Naarmate de 
windsnelheid toeneemt en de temperatuur daalt, wordt het risico op onderkoeling en bevriezing 
groter (Tabel 2). 

Matige hypothermie (32-35°C) Ernstige hypothermie (<32°C)

Algemeen Voelt koud aan
Bleke huid
Rilt
Klappertandt

Voelt koud aan
Bleke huid
Rilt niet
Klappertandt niet

Bewustzijn Bij bewustzijn Gedaald   bewustzijn, coma

Ademweg Vrij Bedreigd

Respiratie Hyperventilatie
Bronchospasme

Hypoventilatie
Apneus

Circulatie Tachycardie
Verhoogde tensie
Perifere vasoconstrictie
Atriale ritmestoornissen <33°C

Bradycardie
Verlaagde tensie
Perifere vasoconstrictie
Kans op ventriculaire  
ritmestoornissen en asystolie

Neurologie Verward gedrag, amnesie
Dysartrie
Ataxie
Mogelijk agressief of euforisch
Normale reflexen

Verward gedrag, amnesie
Delirium
Hallucinaties
Extreem slaperig
Hyporeflexie tot areflexie
Verwijde pupillen

Overig Koude diurese
Hyperglycemie

Koude diurese
Oligurie

Tabel 1: Klinische symptomen van hypothermie1,13.
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Preventie van hypothermie 
is van groot belang om het 
ontstaan van de trauma  
triad of death tegen te 
gaan. Gezien de aard van 
bovengenoemde risicofactoren, 
zullen preventiemaatregelen 
juist in de prehospitale fase 
moeten worden toegepast. 
Belangrijke onderdelen  
hiervan zijn kennis en besef 
van deze. Bovendien zullen 
voldoende calorische intake en 
adequate bescherming tegen 
regen en wind, het risico op 

temperatuurdaling verlagen. De maatregelen ter bescherming tegen omgevingsfactoren en de 
overige maatregelen die genomen kunnen worden ter preventie van hypothermie zijn gelijk aan de 
behandelmethoden en zullen hieronder besproken worden.

Behandeling
In tegenstelling tot de civiele omgeving wordt in conflictgebieden de behandeling van hypothermie 
bemoeilijkt door de omstandigheden waarbij men actief onder vuur ligt. Zodra er een tactical 
field care-situatie is ontstaan kan behandeling gestart worden. De behandeling kan worden 
onderverdeeld in 1) voorkomen van verdere afkoeling; 2) passieve opwarming, waarbij 
temperatuurstijging wordt bewerkstelligd door lichaamswarmte van de patiënt zelf; 3) actieve 
opwarming, waarbij temperatuurstijging wordt bewerkstelligd door een externe warmtebron. 

Matige hypothermie
Doordat deze categorie patiënten nog warmte kan genereren door te rillen, kunnen zij passief 
worden opgewarmd door middel van evacuatie naar een warme, droge omgeving. Om opwarming 
te bespoedigen kan de patiënt worden afgedekt met wollen of reflecterende isolatiedekens, 
eventueel gecombineerd met actieve opwarming in de vorm van (geïmproviseerde) kruiken welke 
worden geplaatst op de borst, rug of onder de oksels. Armen en benen dienen afzonderlijk van 
elkaar worden verpakt. Reflecterende isolatiedekens dienen niet te strak op de huid te worden 
geplaatst, maar bij voorkeur met een scheidende isolerende luchtlaag. Wanneer de patiënt wordt 

afgevoerd met een voertuig wordt geadviseerd 
een binnentemperatuur van minimaal 28°C te 
handhaven, zo lang dit het behandelteam niet 
significant beperkt in hun werkzaamheden12.

Heat reflective shell
De Nederlandse krijgsmacht gebruikt de heat 
reflective shell, welke kan worden gebruikt 
voor passieve opwarming. Dit is een flexibel en 
lichtgewicht product (480 gram) dat vanwege het 
compacte formaat op de man kan worden gedragen 
(Afb. 1). De onderkoelde patiënt kan hiermee 
volledig worden ingepakt waardoor maximale isolatie 
wordt verkregen. Door een aangebrachte laag 
klittenband kan op iedere moment toegang worden 
verkregen tot de patiënt zonder dat elders warmte 
verloren gaat. 

Tabel 2: Windchill factor. Bron: Ministerie van Defensie.

Afb. 1: Heat reflective shell. Bron: http://www.specialmedics.com

http://www.specialmedics.com/producten/onderkoeling-en-evacuatie/hypothermia-prevention-and-management-kit/
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Ernstige hypothermie
Passieve opwarming van 
de patiënt is hier niet meer 
afdoende, omdat deze 
patiëntencategorie niet in staat 
is om endogene warmte te 
genereren. Indien mogelijk 
moet overbodige beweging van 
de patiënt worden voorkomen, 
aangezien dit kan leiden tot 
verplaatsing van koud bloed 
uit de extremiteiten naar de 
centrale circulatie en risico 
geeft op hartritmestoornissen. 
Bij verdere daling neemt het 
risico op ritmestoornissen 
en asystolie toe. Na het 
veiligstellen van de vitale 
functies kan worden 
overgegaan op actieve 
verwarming en evacuatie naar 
een hoger niveau van zorg 
(Role 1- of Role 2-ziekenhuis) 
(stroomdiagram 1), waar ook 
de kerntemperatuur gemeten 
kan worden. 

Ready-Heattm dekens
Voor actieve opwarming zijn 
Ready-Heattm dekens effectief 
gebleken13. Wanneer de deken 
in contact komt met zuurstof 
warmt deze op door een 
chemische reactie met het 

warmte-element. Het advies is om Ready-Heattm dekens te gebruiken in combinatie met andere 
methodes van passieve opwarming12,14,15.

Heat packs
In de Noorse en Amerikaanse prehospitale zorg wordt reeds jaren gebruik gemaakt van chemische 
of elektrische heat packs16,17. De chemische heat packs produceren hitte als gevolg van een 
chemische reactie. Deze heat packs zijn bedoeld als aanvulling op het gebruik van dekens. 

Circulerende verwarmde lucht
In het ziekenhuis wordt reeds jaren gebruik gemaakt van dekens waaronder warme lucht circuleert. 
Er bestaat reeds een ontwerp dat prehospitaal kan worden ingezet, echter is het gebruik nog niet 
gerapporteerd18. 

Overige producten
Indien bovenstaande materialen niet afdoende zijn of niet aanwezig, wordt geadviseerd om op alle 
mogelijke manieren een externe warmtebron te creëren, bijvoorbeeld met de eerdergenoemde 
(geïmproviseerde) kruiken. Het gebruik van droge dekens, poncho’s, slaapzakken en zelfs eigen 
lichaamswarmte (allen passieve opwarmmethoden) kunnen verdere temperatuurdaling voorkomen14. 

Hypothermie
Hypothermie / onderkoeling

Het slachtoffer is matig onderkoeld
35-32°C:
•     Tachycardie/tachypnoe
•     Koude bleke huid
•     Rillen/klappertanden
•     Bewegingsarmoede
•     Onrust/verward/ desoriëntatie
•     Perifere vasoconstrictie
•     “koude” diurese   

Het slachtoffer is ernstig onderkoeld
<32°C:
•     Hypopneu, hypovolemie
•     Bradycardie, <30°C evt. ritme-
       stoornissen
•     Spierstijfheid
•     Rillen/klappertanden stopt
•     Verlaagd bewustzijn (EMV <12) 

Geen ademhaling
 

Ga verder met het onderzoek
 

•     Haal slachtoffer uit de
       elementen
       (wind/kou/regen)
•     Verwijder natte kleding
•     Meet indien mogelijk de
       kerntemperatuur 
•     Droog slachtoffer af, 
       trek droge kleding aan
•     Wikkel slachtoffer in
       (reddings-)dekens
•     Armen en benen 
       afzonderlijk inpakken
•     Maak gebruik van warme
       infuusvloeistof
•     Improviseer een kruik

•     Stel ABCD veilig
•     Voer uit zoals bij matig 
       onderkoeld, maar vermijd
       overbodige bewegingen
       van het slachtoffer
•     Wees bedacht op shock
       door “koude” diurese

Start reanimatie tot slachtoffer
opgewarmd is. AED aanwezig?
1 keer defibrileren en na
opwarming herhalen    

Stroomdiagram 1: Hypothermie.
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Transfusie
De behandeling van massaal bloedverlies bestaat naast het stoppen van de bloeding uit 
volumeresuscitatie. Het is daarbij belangrijk om kristalloïden en bloedproducten verwarmd 
toe te dienen met behulp van infuusverwarmers. Door het grote verschil in lichaamsmassa en 
hoeveelheid toegediend volume ligt de nadruk niet op het actief verwarmen van de patiënt, maar 
op het voorkomen van verdere temperatuurdaling7. Hierbij worden vloeistoffen idealiter opgewarmd 
tot 38-42°C. Draagbare inline infuusverwarmers zijn het meest gebruikt waarvan er nu zes 
commercieel beschikbaar zijn en onder andere gebruikt worden door niet alleen de krijgsmacht, 
maar ook politiekorpsen, ambulancediensten en de kustwacht6. Al deze verwarmers werken 
op batterijen, ze zijn draagbaar en snel inzetbaar. Onderling verschillen de producten echter in 
zowel effectiviteit als functionaliteit. Een beknopte samenvatting van de karakteristieken van deze 
infuusverwarmers is weergegeven in tabel 3. 

QinFlow Warrior
De QinFlow Warrior was in staat om bij zowel hoge als lage infusiesnelheid en -temperatuur  
van de infuusvloeistof, een uitstroomtemperatuur van boven de 37°C te halen. Sinds 2017 is  
de Warrior in gebruik bij de H-MMT’s van Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. Het gebruik  
hiervan is geanalyseerd door middel van een enquête die is uitgezet onder de teams van 
het H-MMT lifeliner 3 (Nijmegen). De vragenlijst bestond uit 18 vragen en op basis van een 
5-puntsschaal vond de beoordeling plaats. De vragenlijst overkoepelde een 5-tal categorieën:  
(1) training, (2) opstelling, (3) werking, (4) prestaties en (5) logistiek. Naast de 5-puntsschaal  
werd de deelnemers gevraagd naar een schriftelijke mening. De vragenlijst werd verstuurd  
naar 23 MMT-medewerkers (14 artsen, 9 verpleegkundigen). Piloten zijn niet meegenomen in  
de enquête, omdat zij de Warrior maar zelden gebruiken. De Warrior was met name gemakkelijk 

Operationeel 
gewicht (g)*

Gewicht 
batterij (g)

Afmetingen 
(cm)

Maximale 
temp

Mechanisme Civiel 
gebruik

Militair 
gebruik

Nadelen

QinFlow 
Warrior

1790 880** 1.9 liter 37.8°C Verwarmde 
buis

Nederland, 
Verenigd 
Koninkrijk, 
Noord-
Amerika, 
Frankrijk, 
Spanje, 
Duitsland, 
Noorwegen

Israël, 
Verenigde 
Staten, 
België, 
Verenigd 
Koninkrijk, 
Finland, 
Spanje, 
Canada, 
Duitsland

Zwaar
Korte 
transfusiebuis
Tijdrovend

Belmont® 

buddy litetm
767 449 Batterij: 

8.4x19.1x3.1
Omhulzing: 
3.8x13.2x2.2

38°C Verwarmde 
plaat

Duitsland Verenigde 
staten

Niet effectief 
bij hoge 
infusiesnelheden

Rangertm 3300 Ingebouwd 19x11x25 41°C Verwarmde 
plaat

Korea3 Onbekend Zwaar

enFlowtm 1383 996 Batterij:  
13x6x3
Omhulzing:  
4x11x1

36°C Verwarmde 
buis

Verenigd 
Koninkrijk, 
Noorwegen

Wordt niet meer 
met batterij 
geproduceerd

ThermoSens® 644 540 5.9x12.6x3.7 41°C Verwarmde 
plaat

Korea3 Onbekend Outputtemperatuur 
daalt bij toename 
infusiesnelheid

Mega Acer 
Kit®

1800 Ingebouwd 23x15x9 36°C Verwarmde 
draad

Korea3 Onbekend

Thermal 
Angel®

982 563 23x7x2 36°C Inductie Verenigde 
Staten 

Verenigde 
Staten, 
Duitsland 

Geen grote 
hoeveelheden 
wegens beperkte 
levensduur batterij

*  Het operationeel gewicht is de combinatie van basisunit, disposable en batterij.
**  Versterkte batterij (Li-ion, 22.2V (nominaal), 4600 mAh).
Tabel 3: Overzicht commercieel beschikbare infuusverwarmers7,9,19,22.



137NMGT 71 - 113-148                    N O V E M B E R  2018
<< I N H O U D

(gem 3.7) en veilig (gem 3.8) 
in het gebruik en daarnaast 
in staat vloeistof snel te 
verwarmen (gem 3.9). Nadelen 
waren het robuuste formaat 
(gem 3.9) en het oplossen van 
storingen (gem 2.6) (Tabel 4). 
In de toekomst zal de enquête 
worden uitgezet onder alle 
H-MMT’s. Naast de QinFlow 
Warrior zijn de Belmont® buddy 
litetm, enFlow™, Thermal 
Angel®, ThermoSens® en 
Ranger tm op de markt19. 

Discussie
Het voorkomen en tijdig 
behandelen van hypothermie is 
van groot belang om onnodige 
morbiditeit en mortaliteit 
tegen te gaan. Het risico op 
een temperatuurdaling is het 
grootst in de prehospitale 
omgeving en behandeling 
dient daarom in die fase 
te worden opgestart. Niet 
alleen in Nederland, maar 
ook in gebieden waar 
omgevingstemperaturen  
hoger liggen dan de 

lichaamstemperatuur is het niet ongewoon dat militaire traumapatiënten onderkoeld raken11. Snelle 
evacuatie uit de omgeving is noodzakelijk voor alle gewonde of zieke militairen met hypothermie. 
In conflictgebieden wordt dit echter bemoeilijkt door lange afstanden en evacuatietijden, wat 
een groter risico op verdere afkoeling tot gevolg heeft. Deze temperatuurdaling kan initieel 
worden voorkomen door voorafgaand aan en tijdens het transport naar een hoger echelon van 
medische zorg (een ziekenhuis) passief en actief te verwarmen met alle beschikbare middelen. 
Bij afwezigheid van dergelijke middelen kan zelfs met eigen lichaamswarmte worden opgewarmd, 
alhoewel dit nog niet in de protocollen van Defensie is opgenomen20. Doordat militairen vaak  
alleen een isolatiedeken bij zich dragen is het vaak niet mogelijk om een temperatuurstijging

te bewerkstelligen en daarom ligt de nadruk 
niet op het bereiken van temperatuurstijging 
maar juist op het voorkomen van een verdere 
temperatuurdaling. Dit kan worden bereikt 
door middel van isolerende of chemisch 
verwarmde dekens. De Amerikaanse 
krijgsmacht maakt gebruik van een 
hypothermia prevention and management kit 
(Afb. 2)13. Ook bij de Nederlandse krijgsmacht 
is het gebruik van een dergelijk pakket 
gerapporteerd maar is dit niet standaard.  
Het pakket bevat een Ready-Heattm deken  
en een heat reflective shell en kan wegens

Training   Gemiddelde 
(schaal 1-5)

Het gebruik van de Warrior was gemakkelijk te leren 3.7

Het was gemakkelijk om anderen te leren hoe de Warrior te gebruiken 3.9

De instructies voor gebruik waren simpel en effectief 3.1

Installatie

De Warrior was gemakkelijk te installeren 3.2

Het was gemakkelijk de batterij te koppelen (zelfs in het donker) 2.9

Het was gemakkelijk de disposable te koppelen (zelfs in het donker) 3.1

Werking

Audiovisuele berichtgeving was duidelijk en effectief 3.0

De mogelijkheid om de disposable los van de basisunit te plaatsen is 
van toegevoegde waarde

3.4

Probleemoplossing was simpel 2.6

De Warrior

Is in staat vloeistoffen van elke temperatuur te verwarmen tot 37°C 3.9

Ondersteund een hoge infusiesnelheid 3.5

Heeft een batterij met sufficiënte capaciteit 3.6

Is snel inzetbaar voor gebruik 3.2

Warmt binnen seconden vloeistoffen op tot 37°C 3.5

Is veilig in gebruik 3.8

Is robuust 3.9

Logistiek

Is gemakkelijk op te slaan 3.3

Is gemakkelijk te transporteren 3.4

Tabel 4: Resultaten van de enquête onder personeel van het mobiel medisch team.

Afb. 2: Hypothermie preventie- en managementpakket.  
Bron: https://maddoxdefensemedical.com

https://maddoxdefensemedical.com/products/nar-hypothermia-prevention-and-management-kit-hpmk-nsn-6515-01-532-8056


138NMGT 71 - 113-148                    N O V E M B E R  2018
<< I N H O U D

 het compacte formaat op de individuele man gedragen worden. Het gebruik van producten  
voor actieve opwarming is niet zonder complicaties. Zo kan tijdens het gebruik van een  
Ready-Heattm deken in combinatie met zuurstoftherapie de temperatuur van de deken oplopen 
tot 72.5°C, wat leidt tot brandwonden21,22. Daarnaast kunnen ook brandwonden ontstaan wanneer 
verwarmingselementen in direct contact met de huid worden gebracht. 
Militaire traumaslachtoffers zijn vaak transfusiebehoeftig ten gevolge van massaal bloedverlies. 
Wanneer infuus- of bloedcomponenten onverwarmd worden toegediend heeft dit een negatief 
effect op de lichaamstemperatuur. Zo heeft een infusie van 1 liter bloedproducten (ca. 3 eenheden 
erythrocyten) met een temperatuur van 5°C een temperatuurdaling van 0.32°C tot gevolg.  
Het is daarom van belang intraveneuze vloeistoffen te verwarmen met een infuusverwarmer 
tijdens toediening. De hoeveelheid intraveneuze vloeistof die wordt toegediend is vaak minimaal, 
waardoor toediening beslist niet bijdraagt aan een daadwerkelijke temperatuurstijging7. Bij 
afwezigheid van een commercieel beschikbare infuusverwarmer wordt improvisatie afgeraden 
wegens een groter risico op temperatuurschommelingen en hemolyse5.  
In recent verschenen literatuur worden verschillende infuusverwarmers met elkaar vergeleken 
waarbij de Warrior wordt beschreven als het meest effectief en als enige in staat infuus- en 
bloedproducten te verwarmen tot boven de lichaamstemperatuur7. Uit onze enquête blijkt tevens 
dat de QinFlow Warrior gemakkelijk in gebruik is, maar logistiek door de grootte en het gewicht 
niet goed scoort. In toegespitste afvoereenheden zoals een ambulance of een helikopter, zijn 
infuusverwarmers aanbevolen. 

Conclusie
Hypothermie bij militaire traumapatiënten is niet ongewoon. In de eerste plaats is het van belang 
risicofactoren op het ontwikkelen van hypothermie te onderkennen en te beperken. Indien 
hypothermie eenmaal is opgetreden, is het noodzakelijk de symptomen tijdig te herkennen. 
Vervolgens start de behandeling met een snelle evacuatie naar een warme en droge omgeving. 
Ernstige hypothermie dient reeds prehospitaal actief te worden behandeld met alle mogelijke 
manieren van externe opwarming. Het gebruik van de heat reflective shell in combinatie met een 
Ready-Heattm deken die door het compacte formaat op de man kunnen worden gedragen, wordt 
sterk geadviseerd. Daarnaast is het van belang om intraveneuze vloeistoffen en bloedproducten 
(indien beschikbaar) te verwarmen met draagbare infuusverwarmers om verdere temperatuurdaling 
te voorkomen.

HYPOTHERMIA IN THE FIELD: PREHOSPITAL PREVENTION,  
RECOGNITION AND TREATMENT
Hypothermia is harmful for the human body. Many military (trauma) patients present with 
hypothermia every year. Hypothermia is potential lethal because of the increased risk of bleeding, 
arrhythmia, and ventricular fibrillation. The greatest gain in hypothermia management can be 
achieved in the prehospital environment, but this can be challenging. Firstly, knowledge and 
awareness of risk factors for, and symptoms of, hypothermia are essential for adequate prevention 
and early recognition. Hypothermia can be divided into moderate and severe hypothermia.  
Mild hypothermia can be treated with passive rewarming by providing a warm and dry environment, 
and applying isolation materials (blankets), whereas moderate and severe hypothermia are treated 
with active rewarming with external heat sources such as the chemically heated Ready-Heattm 
blanket, or (improvised) hot-water bottles. Administration of cold fluids or blood components 
leads to the worsening of hypothermia, and the use of fluid warmers is therefore recommended. 
Until recently, fluid warming was only possible in hospital, but the introduction of portable battery 
powered fluid warmers facilitates prehospital use. For example, the Dutch Helicopter Emergency 
Medical Service (HEMS) uses a portable fluid warmer (Warrior). 

S U M M A R Y
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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 

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Arbo-onderzoek laat zien dat ca. 4% van de werknemers geneesmiddelen 
slikt die de rijvaardigheid en het reactievermogen beïnvloeden. Als arts of 
verpleegkundige heb je dus een belangrijke taak om gevaarlijke situaties 
te voorkomen. Dat vereist actuele kennis van zaken. Wil jij meer leren over 
geneesmiddelen in het verkeer? Over hoe medicijnen het werk kunnen 
beïnvloeden? En welke risico-inschattingen je kunt maken? Doe dan deze 
eendaagse, geaccrediteerde module.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

huisartsen en medisch adviseurs die adviseren over 
geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk. 

Datum: 11 februari 2019, Zwolle

Je werkdruk de baas!
De werkdruk is hoog. Veel professionals hebben daar last van. Zij hebben het 
gevoel dat ze geen grip meer hebben op hun agenda. Uiteindelijk gaat dit ten 
koste van het plezier in het werk. Herken je dit? En streef je een betere balans 
tussen werk en privé na? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals werkzaam in de public en occupational health.
Datum: 11 februari 2019, Zwolle

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid
De jaarlijks geactualiseerde Voorjaarschool arbeid & gezondheid is een begrip. 
Elk jaar is de module weer snel volgeboekt. Wil jij je kennis en vaardigheden 
bijspijkeren met een mix van klinische onderwerpen en actuele ontwikkelingen 
in jouw vakgebied? Wil jij accreditatie verwerven en je netwerk vernieuwen? 
Volg dan deze intensieve, maar ook ontspannen tweedaagse voorjaarsschool in 
een uitstekende ambiance, inclusief overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Datum: 14 en 15 februari 2019, Otterlo

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts
Of het nu gaat om een vaarbewijs, vliegbrevet, machinist-diploma of rijbewijs: 
als keuringsarts dien je de basisprincipes van het keuren te kennen. Werk je als 
arts en wil je leren hoe je tot een weloverwogen en verantwoorde keuring komt? 
Doe dan deze driedaagse Basistraining.
Voor wie: artsen die zich in een eigen praktijk willen onderscheiden als 

keuringsarts in de transportsector: bijvoorbeeld huisartsen, sociaal 
geneeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch 
adviseurs.

Datum: 11 en 18 maart en 1 april 2019, Utrecht
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 10, oktober 2018

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
Aan de lijst met landenadviezen zijn de adviezen voor Polen (oefening Noble Jump II) en Cyprus (oefening 
Cyprus 2018) toegevoegd. Daarnaast zijn de landenadviezen voor Afghanistan (missie Resolute Support), 
Irak (missie CBMI en OIR) geactualiseerd. Voor beide missies in Irak betreft de wijziging de toevoeging dat 
een Mantoux-test wordt geadviseerd.
In de landenadviezen worden de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve maatregelen 
vermeld voor het betreffende land/gebied. 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:  
Mali-Senegal, Zweden-Dragon Supremacy, België Bütgenbach en de MINUSMA Mali-update 2017.

Handboek vliegmedisch
Luchtvarenden moeten vliegmedisch voldoen aan de eisen zoals gesteld in de MAR-FCL 3 (Military Aviation 
Requirements-Flight Crew Licensing). Daarnaast moet voorkomen worden dat de gezondheid van de 
luchtvarende wordt geschaad door de vliegende functie. Op grond van deze twee aspecten moet zowel vóór 
tewerkstelling als periodiek een geneeskundig onderzoek worden verricht. In het geactualiseerde handboek 
vliegmedisch zijn alle procedures hiervoor beschreven. 

Handboek protocollen AMV vernieuwd
In verband met een rectificatie op een tweetal protocollen is het Handboek protocollen voor de Algemeen 
Militair Verpleegkundige (AMV) herzien en is versie 2.1 gepubliceerd. Op de samenwerkingsruimte (SWR) 
van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) is onder het blok ‘overzicht 
wijzigingen’ terug te lezen welke veranderingen zijn doorgevoerd.
Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd in de handelingschema’s: zie versie 5.0.3. 

Levens redden in schuddende Chinook
In de Vliegende Hollander nr. 9 d.d. 24 september 2018, staat een artikel over de Operational Readiness 
Aeromedevac Course ter voorbereiding op het behalen van de Rotary Wing Aeromedevac Evacuation. De 
cursisten worden beoordeeld op hun handelen tijdens de dagelijkse casussen. De scenario’s worden elke 
dag uitdagender gemaakt met bijvoorbeeld meer patiënten, ernstiger letsel en zwaardere omstandigheden 
door bijvoorbeeld tactisch vliegen. Lees het volledige artikel op internet. 

Toezicht
Toezichtsjaarplan IMG 2019
De primaire taak van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) is het houden van toezicht op de 
kwaliteit van de militaire gezondheidszorg en de naleving van wettelijke voorschriften ter zake. Eén van 
de uitgangspunten bij het opstellen van het toezichtsjaarplan is zo veel als mogelijk aansluiting te zoeken 
bij de civiele Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en andere relevante externe toezichthouders 
zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS). Gezien de breedte van het toezichtsveld moet er een prioritering gemaakt 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180924%20Landenadvies%20Polen%20Noble%20Jump%202019_tcm4-1398561.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181005%20Landenadvies%20Cyprus%20KCT%202018_tcm4-1400503.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181003%20Landenadvies%20%20Afghanistan%20(RSM)_tcm4-1189099.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181004%20Landenadvies%20Irak%20%5BCBMI%5D_tcm4-1355368.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181004%20Landenadvies%20Irak%20%5BOIR%5D_tcm4-1364613.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/TH%20eisen%20MINUSMA%20redeployment%20Mali%20via%20Senegal_tcm4-1399273.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181004%20TH%20eisen%20Zweden%20%5BDragon%20supremacy%5D_tcm4-1399835.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181016%20TH%20eisen%20Belgi%C3%AB%20%5BButgenbach%5D_tcm4-1400464.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20170627%20Update%20CEAG%20risico-analyse%20Transporthygiene%20Mali%202017_tcm4-1399275.PDF
http://luchtmachtportaal.mindef.nl/sites/cml/LGZ/Gedeelde%20%20documenten/Handboek%20Vliegmedisch.pdf
http://luchtmachtportaal.mindef.nl/sites/cml/LGZ/Gedeelde%20%20documenten/Handboek%20Vliegmedisch.pdf
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001220/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/SWR001220/Procesbeschrijvingen/HB%20MEDISCHE%20PROTOCOLLEN%20VOOR%20DE%20AMV%20MHC%208-571%20versie%202.1.pdf&action=default
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001220/SitePages/startpagina.aspx
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001220/SitePages/startpagina.aspx
http://publicatieportaal.mindef.nl/hb/HL%20MHC%208-574.pdf
https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2018/09/01_dvh-orac
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worden in de toezichtsonderwerpen. De prio 1-onderwerpen voor 2019 zijn: kwaliteit aannamekeuring, 
revalidatie en re-integratie in de eerste lijn, koppeling van medische dossiers en informatieoverdracht, 
operationele inzet en kwaliteit geneeskundig personeel, kwaliteit en capaciteit van geneeskundige 
opleidingen, medische technologie, compatibiliteit en onderhoud.
Het volledige toezichtsplan is gepubliceerd op de intranetpagina van de IMG.

Personele mededelingen
Bevordering luitenant-kolonel Peter Maarse en luitenant-kolonel Jeroen Hulst

Maandag 1 oktober is luitenant-kolonel Peter Maarse 
in aanwezigheid van zijn staf DGO-collega’s bevorderd 
tot kolonel. Met ingang van deze datum heeft hij de 
staf verlaten en volgt hij kapitein ter zee-arts Jelle Bos 
op als Hoofd Cluster Gezondheidskundig Beleid bij de 
Hoofddirectie Personeel in Den Haag. 

Een week later op 8 oktober is Jeroen Hulst bevorderd 
tot kolonel door generaal-majoor Matthijsen en 
commandeur-arts Blom. Jeroen Hulst volgt Bert Hendriks 
op als commandant Defensie Gezondheidszorg 
Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Pilot Health & Readiness
Voor de Health & Readiness (H&R) pilot in Den Haag en bij de Staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS) 
zijn, zoals in september al werd aangegeven, vier leefstijlcoaches aangenomen. Zij zijn op 15 oktober 
gestart en maken zich de komende weken wegwijs in de wereld van Defensie en gaan ze kennismaken 
met alle tools die Defensie al te bieden heeft op het gebied van leefstijlcoaching. De deelnemers aan de 
pilot worden met behulp van de leefstijlcoaches begeleid op de vier componenten van DGI; beweging, 
voeding, slaap en mentaal. Op 5 november is de kick-off van de pilot bij de Staf CLAS in de hal van gebouw 
K9. De pilot duurt twee jaar en na een positieve evaluatie kan deze pilot als voorbeeld dienen voor de 
brigadestaven van CLAS.

Domein voeding
NutriProfiel
Binnen het domein voeding is kennisgemaakt met het principe en de mensen van NutriProfiel, een initiatief 
van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit. NutriProfiel is een persoonlijk voedingsadvies 
op basis van gemeten vitamines in het bloed en een analyse van het voedingspatroon door middel van een 
vragenlijst. Dit advies gaat een belangrijk onderdeel worden van de H&R-pilots die Defensie breed worden 
opgezet. Het persoonlijk advies dat NutriProfiel geeft, kan als basis dienen om met de leefstijlcoach in 
gesprek te gaan.

Factsheet Eiwitten
Wat zijn eiwitten, hoeveel eiwitten heb je als volwassene nodig, is het nodig om extra eiwitten in de vorm 
van een shake in te nemen en kun je ook te veel eiwitten innemen? Allemaal vragen die in het DGI factsheet 
‘Eiwitten’ worden beantwoord.

APK-dag Fit fort he job (donderdag 1 november)
DGI werkt nauw samen met REP (Re-Employment) Defensie. REP Defensie organiseert op 1 november 
(op de Kromhoutkazerne in Utrecht) een APK-dag voor defensiemedewerkers. Dit jaar staat deze dag 
in het teken van Fit for the job. Minister Ank Bijleveld opent de dag om 9.00 uur. Doel van deze dag is 
alle leuke en waardevolle mogelijkheden die Defensie heeft op het gebied van mentale en fysieke fitheid 
een podium te bieden. Denk daarbij aan thema’s als Duurzaam Gezond Inzetbaar, collage-coaching en 
loopbaanbegeleiding. Kijk voor meer informatie op de site van REP.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Toezichtjaarplan%202019_tcm4-1362294.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/DGI%20Factsheet%20Eiwitten_1.10_tcm4-1398816.pdf
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002113/Wiki/REP%20APK%20HOME.aspx
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Bedrijven DGO
Intentieverklaring CMH/MRC en AOFE clinics
Met de ondertekening van een intentieverklaring door commandeur-arts Remco Blom (C-DGO) en de 
heer Knap van AOFE (Amputee Osseointegration Foundation Europe) Clinics werken het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH), het Militair Revalidatie Centrum (MRC) en AOFE Clinics in een gesloten keten samen aan 
reconstructieve amputatie en het uitvoeren van een osseointegratieprothese (oftewel klikprothese). Deze 
geavanceerde techniek levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten met een 
beenamputatie. De komende maanden starten bij wijze van een pilot voor deze nieuwe samenwerking,  
tien behandeltrajecten. De medisch specialisten, therapeuten en verpleegkundigen van het CMH en het 
MRC die deze pilot begeleiden, zijn geschoold door AOFE Clinics.
Het volledige nieuwsbericht is op intranet na te lezen.

Inleverinstructie gebruiksgoederen Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC)
Met ingang van 15 september is de nieuwe versie van de inleverinstructie geneeskundige gebruiksgoederen 
bij het MGLC (MI-MGLC-001 versie 2) van kracht. Ten opzichte van de vorige versie heeft het MGLC een 
aantal randvoorwaarden herzien en/of anders geformuleerd. Daarnaast is het aantal door de klant uit te 
voeren administratieve handelingen gereduceerd. 

Geestelijke gezondheidszorg
Psycholoog Dorethe in de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’  
Psycholoog kapitein Dorethe werkt als militair psycholoog bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg 
(MGGZ). In de serie ‘onze vakmensen’ geeft ze een kijkje in haar veelzijdige werk; van het geven van 
individuele therapie en het begeleiden van groepstherapieën tot het geven van voorlichting en het verzorgen 
van lessen. Lees het volledige interview via intranet.

Internationale samenwerking
Commando-overdracht Duitse collega’s militaire gezondheidszorg 
Op 25 september heeft commandeur-arts Remco Blom, samen met een detachement van  
400 Geneeskundig bataljon en staf DGO de commando-overdracht van het Duitse Kommando 
Sanitätsdienst der BundesWehr (KdoSanDstBw) bijgewoond. Luitenant-generaal dr. Michael Tempel  
droeg het commando over aan luitenant-generaal dr. Ulrich Baumgärtner.  
Gezien de grote aantallen samenwerkingsverbanden tussen Duitsland en Nederland wordt ook de 
samenwerking tussen de wederzijdse militaire gezondheidszorgsystemen van steeds groter belang. 
Onder het Duits geleidde Framework Nation Concept Medical is sinds eind 2017 het Multinational Medical 
Coordination Center (MMCC) opgericht. Nederland speelt in de ontwikkeling hiervan een belangrijke rol.  
Het MMCC valt rechtstreeks onder luitenant-generaal dr. Ulrich Baumgärtner. 

Wet- en regelgeving
Wetsvoorstellen Tweede Kamer
Sinds kort zijn alle ‘aanhangige wetsvoorstellen’ (voorstellen voor nieuwe wetten) die worden ingediend door 
de regering of een Tweede Kamerlid en mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer, terug te vinden 
op de internetsite van de Tweede Kamer.
Van elk wetsvoorstel wordt een korte samenvatting gegeven, er staat vermeld wie de indiener is en in welk 
stadium (voorstel-debat-stemming-afgedaan) dit voorstel zich bevindt.
Voor wetsvoorstellen die bij de Eerste Kamer ter behandeling liggen bestond deze mogelijkheid al langer, 
zie internet. 

Parlementaria
Kamerbrief: Reactie op schriftelijk overleg over het jaarverslag IMG 2017
De staatssecretaris van Defensie heeft mede namens de minister in een kamerbrief antwoord gegeven 
op door de Vaste Kamercommissie voor Defensie gestelde vragen over het jaarverslag van de Inspectie 
Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017. De vragen gaan o.a. over de bestuursstructuur van de militaire 
gezondheidszorg, kwaliteit van zorg en over personeel. Deze kamerbrief is geagendeerd voor het 
Wetgevingsoverleg Personeel op 12 november. 

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/september/ondertekenen_intentie_verklaring.aspx
http://cdcportaal.mindef.nl/Kennisbank/zorgenwelzijn/mglc/KlantinformatieMGLC/Artikel%20en%20assortimentsinformatie/Inleverinstructie%20en%20invulformulieren/MI-MGLC-001%20versie%202.0%20Inleverinstructie%20Gebruiksartikelen.PDF
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/10oktober/Onze_vakmensen_Dorothe.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/september/Duitse_collega_militaire_gezondheidszorg_dragen_commando_over.aspx
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstellen_2
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-jaarverslag-inspectie-militaire-gezondheidszorg-2017_tcm4-1399784.pdf
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Chroomverf
Berichtgeving over chroom-6 
De laatste tijd zijn er diverse berichten over chroom-6 in de media verschenen. In het 
actualiteitenprogramma Nieuwsuur werd een item over werken met chroom-6 bij Defensie uitgezonden. 
Namens Defensie was directeur-veiligheid generaal-majoor Nico van der Zee te gast in de studio. Centraal 
stond de vraag of er nu veilig wordt gewerkt met het metaal met roestwerende eigenschappen. Uit 
onderzoek van de interne arbodienst van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid blijkt dat de genomen maatregelen afdoende zijn om veilig te kunnen werken.  
Zondag 21 oktober zond Nieuwsuur opnieuw een item uit over werken met chroom-6 bij Defensie. Namens 
Defensie was plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Mario Verbeek te gast 
in de studio. Centraal stond de vraag waarom bij Defensie nog steeds met chroom-6 wordt gewerkt en of 
dit nu veilig wordt gedaan. Daarnaast was er berichtgeving over het werken met filterbussen voor militaire 
gasmaskers en berichtgeving over veilig werken met chroom-6. Meer informatie over chroom-6 is te vinden 
op de informatiepagina.

Symposia/Nascholingen/Informatiebijeenkomsten
Loopbaandagen voor burgermedewerkers DOSCO 
Regie over je eigen loopbaan… hoe doe je dat? Is het tijd om te kijken wat Defensie jou biedt op het terrein 
van loopbaanontwikkeling? Ben je toe aan een nieuwe (zakelijke) selfie voor op je CV of LinkedIn? Of 
benieuwd naar tips van de CV Dokter? Loopbaanbegeleiding voor burgermedewerkers kan je hierbij helpen. 
Ze bestaan 1 jaar en organiseren in 2018 drie loopbaandagen voor burgermedewerkers van DOSCO. Het 
streven is om in 2019 maandelijks zo’n dag op locatie te organiseren. Klik hier voor meer informatie.

16 november: Symposium ‘Het hart onder uitdagende militaire omstandigheden’
Het Centraal Militair Hospitaal en de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
organiseren op 16 november ter gelegenheid van de pensionering van dr. Rienks het symposium:  
‘Het hart onder uitdagende militaire omstandigheden’. Het symposium wordt gehouden in het auditorium 
van het Nationaal Militair Museum in Soest. Deelname is kosteloos, maar aanmelden is wel noodzakelijk. 
Accreditatie (6 punten) is aangevraagd voor cardiologen, sportartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, 
keuringsartsen en verzekeringsartsen Voor het programma en verdere praktische informatie kunt u terecht 
op intranet. 

30 november jaarlijks congres NVAMA 
De Nederlandse Vereniging van Algemeen Militaire Artsen (NVAMA) organiseert op vrijdag 30 november 
haar jaarlijks congres. Het thema dit jaar is ‘Extreme omstandigheden’. Sprekers op deze dag zijn onder 
andere afkomstig van Outdoor Medicine en het NOC*NSF. Het congres vindt plaats op het Marine 
Etablissement in Amsterdam en start om 09.00 uur. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een borrel. 
De NVAMA-congrescommissie hoopt niet alleen de jongste AMA’s te mogen verwelkomen, maar ook de 
collega-artsen (huisartsen, bedrijfsartsen, stafartsen etc.) die al langer in dit vak werkzaam zijn.  
Aanmelden kan per e-mail: nvamacongres@gmail.com

Rapporten/Jaarverslagen
Werkprogramma 2019 Gezondheidsraad 
Het Werkprogramma 2019 beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2019 volgens plan 
aan werkt of mee start. In overleg met de departementen kunnen prioriteiten tijdens de programmaperiode 
nog veranderen. Ook is het mogelijk dat zich tussentijds urgente kwesties aandienen. Op de website van de 
raad wordt de actuele stand van zaken weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn 
van adviezen.

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/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/chroomverf/Gezondheidsrisico_Chroomverf.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2018_/10_oktober/20181021_Reactie_uitzending_Nieuwsuur_chroom_6.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2018_/10_oktober/20181009_filterbussen.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2018_/10_oktober/20181012_werken_met_chroom_6_het_kan_veilig.aspx
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/chroomverf/Gezondheidsrisico_Chroomverf.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/september/20180925_loopbaanbegeleiding.aspx
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2018/november/16_november_CMH_symposium_Cardiologie.aspx
mailto:nvamacongres@gmail.com
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/werkprogramma-2019-gezondheidsraad_tcm4-1398650.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/
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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Nieuw: Bij- en nascholingsbrochure 2019 van NSPOH is uit!
 
De nieuwe NSPOH-brochure Bij- en nascholing 2019 is verschenen. Het onderwijsaanbod staat ook op de website. 
Professionals (én werkgevers) werkzaam op het terrein van volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie, 
die hun vakbekwaamheid willen vergroten, kunnen kiezen uit ruim 160 verschillende modules. Deze professionals én 
docenten komen in de NSPOH-brochure aan het woord. Wie na het bekijken van de scholing nog vragen heeft, neemt 
contact op met de NSPOH, via telefoon 030- 8100500 of stuurt een bericht naar info@nspoh.nl. 
 
Meer dan 20 nieuwe titels
De NSPOH biedt een breed scala aan bij- en nascholing op het gebied van occupational en public health met in 2019 nieuwe 
modules als Storytelling en narratieve communicatiemethoden, Integrale beleidsadvisering omgevingswet, Samenwerken met 
bloggers, vloggers en social influencers en De onderzoeker in het complexe veld van de publieke gezondheid. En verschillende 
nieuwe dagen voor forensisch artsen, praktijkopleiders, reizigersverpleegkundigen en reizigersgeneeskundig artsen.
De pdf van de brochure is te downloaden vanaf de website en kan op verzoek ook worden opgestuurd. Een overzicht van bij- en 
nascholing staat ook op de bij- en nascholingskalender.
  
Incompany
Scholing van de NSPOH is door diverse instellingen geaccrediteerd en is ook geschikt voor incompany uitvoering. Met 
maatwerk van de NSPOH kunnen werkgevers snel een nieuwe werkwijze bijbrengen aan een afdeling, of álle professionals in 
de organisatie op een hoger plan brengen. 

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Parlevliet M.S., Lankhorst J.H.G., Koop A.M.:
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Inventarisatie door dagboekanalyse .................................. 80
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Rijnhout T.W.H., Geeraedts jr. L.M.G., 

Van Oostendorp S.E., Giannakopoulos G.F., Tan E.C.T.H.:

Levensbedreigend bloedverlies na een aanslag 

Prehospitale behandelmogelijkheden in de militaire  

en civiele hulpverlening ....................................................... 4

Rijnhout T.W.H., Damen E.J., Haverkamp F.J.C.,  

Tan E.C.T.H.: 

Hypothermie in het veld: prehospitale preventie,  

herkenning en behandeling ............................................. 132

Smits B., Daanen H., Jonkman A., Korterink W., Krul A., 
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Inventarisatie door dagboekanalyse .................................. 80

Tan E.C.T.H., Rijnhout T.W.H., Geeraedts jr. L.M.G., 

Van Oostendorp S.E., Giannakopoulos G.F.:

Levensbedreigend bloedverlies na een aanslag 
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Tan E.C.T.H., Rijnhout T.W.H., Damen E.J., 

Haverkamp F.J.C.: 

Hypothermie in het veld: prehospitale preventie,  

herkenning en behandeling ............................................. 132

Van Bergen L.: 
150 jaar Nederlandse Militair Geneeskundige Dienst

Pro Patria et Patienti, de Nederlandse militair

geneeskundige hulpverlening van Napoleon tot  

en met de dekolonisatieoorlog 

(algemene inleiding op het boek) ...................................... 54

Van Oostendorp S.E., Rijnhout T.W.H.,  

Geeraedts jr. L.M.G., Giannakopoulos G.F., Tan E.C.T.H.:

Levensbedreigend bloedverlies na een aanslag 
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en civiele hulpverlening ...................................................... 4

Van Schooten J.: 
Stressfractuur collum femoris: case report ...................... 116

Von Aesch M.W.: 
NATO Special Operations Combat Medic (NSOCM)

Een paradigmaverschuiving voor medische zorg 

door combattanten tijdens SOF-operaties ....................... 119

https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/?utm_source=E-mail&utm_medium=persbericht&utm_campaign=BN2019
https://www.nspoh.nl/nieuwe-brochure-bij-en-nascholing-2019/?utm_source=E-mail&utm_medium=persbericht&utm_campaign=BN2019
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/?utm_source=E-mail&utm_medium=persbericht&utm_campaign=BN2019
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1. ALGEMEEN
a. Wijze van inzenden
Zend uw kopij met alle bijlagen naar het  
e-mailadres van dit tijdschrift, nmgt@mindef.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WENKEN VOOR INZENDERS VAN KOPIJ

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

S U M M A R Y
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