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M E D E D E L I N G

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 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

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. Leer meer over 
geneesmiddelen in het verkeer, over hoe medicijnen het werk kunnen 
beïnvloeden en welke risico-inschattingen je kunt maken. 
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, huisartsen 

en medisch adviseurs 
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
Deze jaarlijks geactualiseerde Voorjaarschool 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

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk
Ben je als bedrijfsarts of arbeidsdeskundige betrokken bij re-integratietrajecten? 
Dan heb je te maken met de complexe sociale wetgeving rond de beoordeling 
van arbeidsongeschiktheid. Wil je jouw kennis daarover in korte tijd opfrissen? 
En voorkomen dat je in relatie tot het UWV voor verrassingen komt te staan? 
Doe dan deze geaccrediteerde, tweedaagse module.
Voor wie: bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en basisartsen werkzaam in de 

bedrijfsgezondheidszorg.
Datum: 6 en 13 maart 2019, Otterlo

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

Beste lezers,

Nu we zijn aangekomen in het jaar 2019 en de eerste uitgave van het NMGT op uw scherm staat, 
wil ik nog even met u teruggaan naar het laatste nummer van 2018. Ik heb u daar een verfrissende 
start toegewenst in het nieuwe jaar en dat alle wensen en voornemens in vervulling mogen gaan. 
Ik hoop voor u en uw dierbaren dat dit alles in het begin van dit jaar reeds invulling heeft gekregen.

In dit nummer treft u een artikel aan van majoor-apotheker D.G.A. Knotnerus-Janssen e.a. dat 
reeds in januari 2017 is gepubliceerd in het tijdschrift Military Medicine. Het betreft een onderzoek 
naar de prevalentie van psychofarmacagebruik onder Nederlandse militairen tussen 2003 en 2012 
in vergelijking met de Nederlandse bevolking. De onderzoeksresultaten leveren een duidelijk beeld 
op; zeer de moeite waard hiervan kennis te nemen. 

Reeds in het januarinummer van 2018 heb ik u bericht dat tijdens de redactieledenvergadering 
van eind 2017 aan de orde is gesteld het opstellen van een gezamenlijk toekomstplan van het 
NMGT dat zou worden voorgelegd aan de commandant DGO. E.e.a. is in de loop van 2018 nader 
uitgekristalliseerd, hetgeen heeft geleid tot een meer concreet plan dat aan de orde is gesteld in 
een tweetal sessies tijdens het MGZ-symposium van 12 december 2018. De informatie hierover 
treft u aan in een bijdrage van Marisca de Jong in deze aflevering. Haar oproep om bij interesse 
een bijdrage te leveren aan het nieuwe MaGaZine passend binnen de in het verslag genoemde 
pijlers wordt door mij met klem onderschreven. 
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/basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen-5/
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https://www.nspoh.nl/geneesmiddelen-rijvaardigheid-en-werk-5/
https://www.nspoh.nl/je-werkdruk-de-baas-3/
https://www.nspoh.nl/voorjaarsschool-arbeid-en-gezondheid/
https://www.nspoh.nl/uitvoering-sociale-zekerheid-in-de-praktijk-3/
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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

Prevalence of Psychotropic Medication Use Among  
Dutch Military Personnel Between 2003 and 2012 and  
Its Comparison to the Dutch General Population
by Major pharmacist D.G.A.(Debbie) Knotnerus-Janssen MSca,b,  
Colonel mc Prof. H.G.J.M. (Eric) Vermetten PhDc,d,e,  
Prof. A.C.G. (Toine) Egberts PhDb,e, E.R. (Rob) Heerdink PhDb,e

a  Department of Clinical Pharmacy, Central Military Hospital, Ministry of Defence, P.O. Box 85375, 3508 AJ Utrecht, The Netherlands.
b  Department of Clinical Pharmacy, University Medical Centre Utrecht, P.O. Box 85500 3508 GA Utrecht, The Netherlands.
c  Military Mental Health Research Center, Ministry of Defense, P.O. Box 90000, 3509 AA Utrecht, The Netherlands.
d  Department of Psychiatry, Leiden University Medical Centre, P.O. Box 9600, 2300 RC Leiden, The Netherlands.
e  ARQ Psychotrauma Expert Group, Nienoord 5, 1112 XE Diemen, The Netherlands. Division Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, 

Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science, Utrecht University, P.O. Box 80082, 3508 TB Utrecht, The Netherlands.
First published in Military Medicine, Volume 182, Issue 1-2, 1 January 2017, Pages e1584-e1588. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-15-00397.

Abstract
Background
The armed forces work under high pressure and in stressful environments and it is well 
known that being in the military is a risk factor for psychiatric problems. However, it remains 
unknown how prevalent psychotropic medication use is in military personnel. 
Objective
To assess prevalence of psychotropic medication use in Dutch military personnel and 
compare to the Dutch general population. 
Methods
Data were obtained from the military pharmacy. From 2003 to 2012, the year-prevalence of 
psychotropic medication use was calculated from the number of distributed psychotropic 
medications and the number of Dutch military personnel. For the year 2011, the year-
prevalence of psychotropic medication use in the military was compared to that of the 
Dutch general population. 
Results
The year-prevalence of psychotropic medication use increased by 55%, from 1.64% in 2003 
to 2.54% in 2012 in Dutch military personnel. An increase is seen in the number of users of 
psychotropic medication. Also the use of antidepressants and attention deficit hyperactivity 
disorder medication increased. 
Conclusion
Over the last decade, there has been a 1.5-fold increase in psychotropic medication 
dispensed to Dutch military personnel. However, Dutch military personnel were significantly 
less likely to use psychotropic medications compared to the Dutch general population. 

Introduction
Military personnel consists of mostly young, physically healthy males, for which psychiatric health is 
of critical importance because of the potentially negative impact on functioning1-12.
For this reason, recruits are tested physically, medically, and mentally before enrollment in the army 
in order to select a group of employees capable of dealing with exposure to traumatic and stressful 
events13. However, being in the military has been identified as a risk factor for psychiatric problems 
such as posttraumatic stress disorder, depression, generalized anxiety disorder, and panic 
disorder12. It is largely unknown whether an increased risk of psychiatric problems is also reflected 
in use of psychotropic medication in military personnel. 
Use of psychotropic medication is an indication of diagnosed psychiatric problems. Furthermore, 
psychotropic medication use may influence military activities, because of their impact on 
performance of daily activities such as operating a motor vehicle14.
Over the last 20 years, psychotropic medication use has increased in the general population.  

https://doi.org/10.7205/MILMED-D-15-00397
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This is the result of both increased acceptance of pharmacological treatment of psychiatric 
diseases as well as increased availability of psychotropic medications15-17. It is unknown whether 
the increase in psychotropic medication use in the general population is also seen in the military 
population. 
The objective of this study was to assess the prevalence of dispensed prescriptions of psychotropic 
medication in Dutch military personnel in the years 2003 to 2012 and to compare the prevalence of 
psychotropic medication use in the military population to that in the Dutch general population.

Materials and methods
Study Population
All Dutch military personnel employed by the Netherlands Ministry of Defense in the years  
2003 through 2012 were included in this study. The Netherlands Ministry of Defense employs 
45,000 military personnel and is comprised of the Central Staff, the Royal Netherlands Army, 
the Royal Netherlands Air Force, the Royal Netherlands Navy, the Royal Netherlands Military 
Police, and supporting elements. Data on the number of military personnel at each time point 
were provided by the Human Resource Department of the Ministry of Defense. The Dutch general 
population was selected as the control group.

Data Collection
Dutch military personnel are treated within the military health care system paid for by mandatory 
health care insurance. Therefore, all medication is distributed within the military health care system. 
Psychotropic medication is distributed by the military pharmacy at the central military hospital in 
Utrecht. Drug-dispensing data were obtained from the pharmacy information system. Psychotropic 
medication use by the total number of Dutch military personnel was evaluated from 2003 to 2012. 
Information about dispensed medication included patient data (anonymous ID, gender, year of 
birth), drug dispensed, dispensing date, number of units dispensed, and prescribed daily dose. 
Data on psychotropic medication prescriptions dispensed to the Dutch general population 
were collected from the open source database StatLine, the electronic database of Statistics 
Netherlands18. This database contains data on all medications prescribed by general practitioners 
and specialists and dispensed by pharmacists, general practitioners, and other outlets, as well as 
reimbursement under the health care insurance act. 
Psychotropic medications were identified using the anatomical therapeutic chemical (ATC) 
classification system. Medications included anti-epileptics (N03), antipsychotics (N05A not N05AN), 
benzodiazepines (N05B or N05C not N05CH), antidepressants (N06A), ADHD medication (N06B), 
and lithium (N05AN). 

Data Analysis
Individuals were considered to be using psychotropic medication if they were dispensed at least 
one prescription of psychotropic medication that year. The proportion of military personnel using 
one or more psychotropic medications in a year was calculated by dividing the number of users 
each year by the military population size of the corresponding year. 
Dutch military personnel were then stratified by gender in 5-year age groups, which is the smallest 
interval for age groups in the StatLine open source databank. Use of psychotropic medication 
was assessed as year-prevalence per calendar year. The year-prevalence in military personnel, 
stratified for gender and 5-year age groups, was compared to the general population for 2011, 
which was the most recent data available in the open source database. Relative risks (RR) with 
95% confidence interval were calculated comparing the military with the general population. 
Statistical significance was set at the p < 0.05 level.

Results
The total number of Dutch military personnel varied from 46,382 (8.19% female) in 2003 to 44,094 
(9.34% female) in 2012, with a maximum of 50,265 (8.75% female) in 2005. Almost two-thirds of 
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the population was below 40 years of age. The population age distribution showed 2 peaks,  
1 at the age of 21 and 1 at the age of 44, and above the age of 45 only, 1.5 to 2.0% of the 
population was female. This age distribution was consistent between the years 2003 and 2012 
(data not shown). 
The year-prevalence of psychotropic medication prescriptions dispensed increased by 55%, from 
1.64 to 2.54%, in Dutch military personnel between the years 2003 and 2012 (Fig. 1). In addition, 
the number of personnel using more than one type of psychotropic medication increased by 110% 
(from 2.05 to 4.31%). 

Specifically, there was a substantial increase in dispensed prescriptions of ADHD medication  
(0.4 per 1,000 persons in 2003 and 6.0 per 1,000 persons in 2012) and an increase in 
antidepressants (8.1 per 1,000 persons in 2003 and 12.9 per 1,000 persons in 2012) (Fig. 2).  
In contrast, psychotropic medication prescriptions dispensed of anti-epileptics (3.5-3.4 per  
1,000 persons), antipsychotics (0.3-1.3 per 1,000 persons), benzodiazepines (6.5-6.7 per  
1,000 persons), and lithium (0.2-0.4 per 1,000 persons) remained relatively stable between the 
years 2003 and 2012. 
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Figure 1: Year-prevalence of psychotropic medication in Dutch military personnel, number of users, between 2003 and 2012.
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Figure 2: Year-prevalence of types of psychotropic medication between 2003 and 2012 in Dutch military personnel.
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When the year-prevalence of men and women in 5-year age groups for 2011 was compared, Dutch 
military men were significantly less likely to have been dispensed prescriptions of ADHD medication 
(RR 0.23-0.73), antidepressants (RR 0.20-0.34), anti-epileptics (RR 0.20-0.34), antipsychotics 
(RR 0.01-0.11), and benzodiazepines (RR 0.15-0.22) than the male Dutch general population 
(Table I). Dutch military women were significantly (p < 0.05) less likely to have been dispensed 
prescriptions of antidepressants (RR 0.14-0.36), anti-epileptics (RR 0.12-0.56), and antipsychotics 
(RR 0.01-0.18) than the female Dutch general population. Women in the military and in the general 
population had similar rates of dispensed prescriptions of ADHD medication (RR 0.58-1.58) and 
benzodiazepines (RR 0.40-1.02). The number of female Dutch military personnel is relatively 
small and for some psychotropic medication groups no users were found in several 5-year age 
groups. Overall, Dutch military personnel had significantly less psychotropic medication dispensed 
compared to the Dutch general population.

Discussion
This study revealed a 1.5-fold increase from 1.64 to 2.54% in the prevalence of psychotropic 
medication use in Dutch military personnel between 2003 and 2012. However, Dutch military 
personnel were significantly less likely (RR 0.01-0.25) to have been dispensed any psychotropic 
medication compared to the Dutch general population. Such results are important since use of 
psychotropic medication may adversely impact military personnel readiness for deployment, 
because of side effects of the medication and psychiatric conditions of military personnel. 
The low prevalence of psychotropic medication use in Dutch military personnel use may be the 
result of the selection of personnel who are less likely to suffer from psychiatric problems. Although 
Forbes et al.19 found no difference in attitude toward mental illness between U.K. military personnel 
and the general population, the culture of the military may attract personnel with a negative attitude 
toward mental illness who are less likely to seek support for mental health issues10. Furthermore, it 
is possible that fewer psychiatric diagnoses are being made by military doctors or they may be less 
likely to prescribe psychotropic medications after diagnosis. Lastly, the Dutch Ministry of Defense 
implemented a preventive system for psychiatric problems related to deployment within the military 
organization, including a program for stress prevention during deployment, a social medical team 
that is available during deployment, and care after deployment including recuperation time and a 

Age ADHD Medication (%) Antidepressants (%) Antiepileptics (%) Antipsychotics (%) Benzodiazepines (%) 

 Mil Civ RR (95% CI) Mil Civ RR (95% CI) Mil Civ RR (95% CI) Mil Civ RR (95% CI) Mil Civ RR (95% CI) 

Male 

20-25 (N = 9,531) 4.1 15.5 0.26 (0.19-0.35) 3.4 15.6 0.21 (0.15-0.30) 1.2 5.8 0.20 (0.11-0.35) 0.8 10.4 0.08 (0.04-0.16) 1.8 8.5 0.21 (0.13-0.34) 

20-30 (N = 8,552) 5.3 9.9 0.52 (0.39-0.69) 5.8 24.8 0.23 (0.17-0.30) 1.5 7.2 0.21 (0.12-0.36) 1.5 13.7 0.11 (0.06-0.19) 2.3 13.1 0.18 (0.12-0.28) 

30-35 (N = 5,232) 6.7 8.9 0.73 (0.53-1.02) 9.7 36.0 0.26 (0.20-0.34) 2.7 8.6 0.30 (0.18-0.51) 1.7 18.0 0.09 (0.05-0.18) 4.2 18.6 0.22 (0.15-0.34) 

35-40 (N = 3,733) 4.3 7.8 0.54 (0.33-0.88) 15.8 44.7 0.34 (0.26-0.44) 3.5 11.2 0.30 (0.18-0.53) 0.3 19.6 0.01 (0.00-0.09) 3.8 22.3 0.17 (0.10-0.28) 

40-45 (N = 3,541 2.3 6.8 0.33 (0.16-0.66) 11.0 52.2 0.20 (0.15-0.27) 3.7 13.1 0.27 (0.16-0.47) 0.8 20.1 0.04 (0.01-0.13) 4.2 26.3 0.16 (0.10-0.26) 

45-50 (N = 5,001) 1.2 5.2 0.23 (0.10-0.51) 17.4 59.8 0.28 (0.22-0.34) 5.4 16.5 0.32 (0.22-0.47) 0.8 20.9 0.04 (0.01-0.10) 5.8 30.6 0.19 (0.13-0.27) 

50-55 (N = 4,724) 1.3 4.0 0.32 (0.14-0.71) 17.1 64.9 0.20 (0.16-0.25) 6.8 19.9 0.34 (0.24-0.47) 2.5 20.2 0.12 (0.07-0.22) 7.0 33.6 0.20 (0.14-0.29) 

55-60 (N = 1,104) 0.9 2.8 0.32 (0.05-2.30) 16.3 68.6 0.22 (0.14-0.36) 7.2 22.8 0.31 (0.16-0.62) 0.0 18.7 0.00 (-) 5.4 35.0 0.15 (0.07-0.34) 

Female 

20-25 (N = 1,236) 5.7 9.4 0.58 (0.28-1.23) 12.9 33.9 0.36 (0.22-0.59) 1.6 7.7 0.20 (0.05-0.81) 0.8 8.4 0.09 (0.01-0.66) 6.5 13.9 0.46 (0.23-0.93) 

20-30 (N = 1,203) 10.8 6.8 1.55 (0.90-2.67) 12.5 51.1 0.23 (0.14-0.38) 0.0 9.6 0.00 (-) 1.7 11.6 0.14 (0.03-0.55) 12.5 20.7 0.60 (0.36-0.99) 

30-35 (N = 763) 6.6 5.9 1.09 (0.45-2.62) 19.7 67.2 0.27 (0.16-0.46) 1.3 11.0 0.12 (0.02-0.83) 2.6 14.3 0.18 (0.04-0.71) 11.8 26.6 0.44 (0.23-0.84) 

35-40 (N = 477) 6.3 6.1 1.02 (0.32-3.17) 18.9 81.3 0.21 (0.11-0.42) 8.4 14.7 0.56 (0.21-1.50) 2.1 16.3 0.01 (0.00-0.09) 21.0 31.1 0.67 (0.36-1.25) 

40-45 (N = 275 7.3 5.6 1.29 (0.32-5.19) 14.5 94.6 0.14 (0.05-0.38) 7.3 18.4 0.39 (0.04-1.56) 0.0 18.4 0.00 (-) 25.5 36.6 0.69 (0.32-1.46) 

45-50 (N = 144) 6.9 4.4. 1.58 (0.22-11.3) 27.8 109.1 0.23 (0.09-0.63) 6.9 22.7 0.30 (0.04-2.14) 0.0 20.8 0.00 (-) 20.8 44.8 0.45 (0.14-1.42) 

50-55 (N = 77) 0.0 2.9 0.00 (-) 26.0 116.3 0.20 (0.05-0.82) 13.0 26.4 0.48 (0.07-3.46) 0.0 22.1 0.00 (-) 51.9 51.1 1.02 (0.37-2.78) 

55-60 (N = 8) 0.0 2.0 0.00 (-) 0.0 115.3 0.00 (-) 0.0 28.1 0.00 (-) 0.0 21.1 0.00 (-) 0.0 52.3 0.00 (-) 

 Mil = Dutch military personnel; Civ = Dutch population; 95% CI = 95% confidence interval; N = number of Dutch military personnel.

Table 1: Comparison of Year-Prevalence Per 1,000 Persons of Psychotropic Medication Use Between Dutch Military Personnel and Dutch 
Population in 2011.
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6-month follow-up20. Our results are in contrast with that of Sanyal et al., who found that 2.37% of 
the Canadian military personnel used antidepressants for major depressive episodes21. Their study 
population consisted of the 7.4% of the employees who reported a major depressive episode in the 
last 12 months, which might explain the higher number found. 
The increased prevalence of psychotropic medication use in Dutch military personnel over 
time may be explained by the increase in psychotropic medication use seen in the general 
population15-17,22-25, an increase in the acceptance of pharmacological treatment of mental disorders, 
increased availability of psychotropic medications, or changes in the selection criteria of new 
military personnel. This study adds to the literature by assessing the prevalence of psychotropic 
medication use in military personnel over an entire decade and comparing the prevalence to the 
general population. 
This study had several limitations. First, although all military personnel are obligated to collect their 
medication within the military health care system, it is possible to go to an outside pharmacy, which 
would lead to an underestimation of the total use of psychotropic medications. The proportion 
of health care use outside the military system is approximately 10% for the Dutch armed forces 
(data from the foundation of armed forces health care insurance, not publicly available). Reasons 
to go outside the military system include acute need for care (emergency room), care that cannot 
be provided inside the military system (no specialist), and long wait lists. We have no reason to 
suspect that the percentage of leakage outside the military health care system would be higher for 
Dutch military personnel with psychiatric problems then for those with other health care problems. 
Since we used year-prevalence, the influence of leakage outside the military system is most 
likely less than 10%. Second, the data utilized in this study include the number of psychotropic 
medications collected from the military pharmacy. It is unknown whether the patients who collected 
a medication actually took their medication. However, this limitation also applies to the control 
group. Finally, the indications for which any of the psychotropic medications were prescribed are 
unknown. Psychotropic medications can be used to treat various indications that are not always 
psychiatric. However, it is unlikely that the military population uses psychotropic medications for 
other indications at a different rate than the general population. 
This study also has several strengths, the most important of which was the comparison of 
psychotropic medication use in the entire Dutch military population to the entire Dutch general 
population. Also, to the best of our knowledge, this is the first study to show psychotropic 
medication use in general military personnel. Finally, this study revealed psychotropic medication 
use in large military population with access to routine clinical care over 10 years. 
In conclusion, Dutch military personnel had significantly less psychotropic medication prescriptions 
dispensed compared to the Dutch general population. An increase in antidepressant and ADHD 
medication prescriptions dispensed has previously been noted in the general population and also 
occurs in military personnel. The increase in psychotropic medication use is extremely relevant 
when considering readiness for deployment. In addition, further research is needed to determine 
the relationship between deployment and subsequent psychotropic medication use. The impact 
of underlying mental health problems and side effects of psychotropic medication use in this 
highly selective population are also unknown. Finally, comparing the prevalence of psychotropic 
medication use in the Dutch military population to that in military populations from other countries is 
an important step in addressing this concerning trend.

PREVALENTIE VAN PSYCHOFARMACAGEBRUIK DOOR NEDERLANDSE MILITAIREN 
TUSSEN 2003 EN 2012 EN EEN VERGELIJKING MET DE ALGEMENE NEDERLANDSE 
BEVOLKING
Achtergrond
Militairen werken onder hoge druk en in stressvolle omstandigheden. Het is bekend dat het beroep 
van militair een risicofactor is voor het ontwikkelen van psychiatrische problemen. 

S A M E N V A T T I N G
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Echter, het blijft onbekend hoe wijdverbreid het gebruik van psychofarmaca is onder Nederlandse 
militairen en hoe dit gebruik zich verhoudt tot het gebruik onder de Nederlandse bevolking. 
Doelstelling
Het in kaart brengen van de prevalentie van psychofarmacagebruik onder Nederlandse militairen in 
vergelijking met de Nederlandse bevolking.
Onderzoeksmethode
De data is afkomstig van de militaire apotheek. De onderzoeksperiode is van 2003 tot 2012. De 
jaarprevalentie werd steeds berekend door het aantal militairen aan wie psychofarmaca waren 
verstrekt in dat jaar te delen door het aantal militairen in daadwerkelijke dienst. Voor het jaar 2011 
werd de jaarprevalentie van het gebruik van de verschillende groepen psychofarmaca binnen de 
Nederlandse krijgsmacht vergeleken met die van de Nederlandse bevolking. 
Resultaten
Het onderzoek laat zien dat het gebruik van psychofarmaca onder militair personeel met 55% 
is gestegen, van 1,64% in 2003 naar 2,54% in 2012. Er is een toename te zien aan het aantal 
gebruikers van psychofarmaca. Deze toename werd bijna in zijn geheel verklaard door een 
toename van het aantal gebruikers van antidepressiva en van medicijnen ten behoeve van 
‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD).
Conclusie
In de afgelopen 10 jaar is er sprake van een 1,5-voudige toename van psychofarmaca onder 
Nederlands militairen. Echter, Nederlandse militairen bleken in vergelijking met de totale 
Nederlandse bevolking beduidend minder psychofarmaca te gebruiken.
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Het nieuwe Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift 
(NMGT)
door M.C. (Marisca) de Jong MSc

De auteur is adviseur kwaliteitsregie en zorgontwikkeling van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR).
Artikel ontvangen januari 2019.

Tijdens het Militaire Gezondheidszorg (MGZ) symposium met als titel Veiligheid in de zorg: 
leidend of lijdend? gehouden te Nijkerk op 12 december 2018 werden de aanwezigen tijdens 
twee break-outsessies meegenomen in de aanstaande verandering van het NMGT. Het 
huidige tijdschrift is aan vernieuwing toe om meer betrokkenheid van het personeel binnen 
de militaire gezondheidszorg te bewerkstelligen.

In de afgelopen maanden is een kleine denktank bestaande uit vertegenwoordigers van de gehele 
militaire gezondheidszorg bezig geweest om te onderzoeken hoe dit kan worden bereikt. Diverse 
aspecten zijn de revue gepasseerd en hebben de volgende kapstokpunten opgeleverd:

De doelstelling
Het nieuwe blad moet zorgen voor meer samenhang in de organisatie en tussen de medewerkers. 
Het moet informatief zijn, gebruikt worden als leermiddel over ontwikkelingen binnen het vakgebied 
van de militaire gezondheidszorg en vooral zorgen voor meer betrokkenheid bij de militaire 
gezondheidszorgorganisatie.

De doelgroep
De directe doelgroep is de zorgverlener en de zorgondersteuner die werkzaam is binnen de 
militaire gezondheidszorg. Een interne focus dus, maar wel met de mogelijkheid dat externe 
geïnteresseerden waar mogelijk het blad kunnen blijven meelezen

De pijlers
Drie pijlers zijn onderkend; ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten. Deze pijlers zijn vaste 
thema’s die kenmerkend zijn voor de opzet van het blad. Bij ontdekken kan gedacht worden aan 
het verkennen van bijzondere en speciale vakgebieden van de collega’s, maar ook wat deze 
collega’s qua geneeskundige zorg leveren in een missiegebied. Bij de pijler ontwikkelen zal de 
wetenschap een belangrijke rol krijgen, maar dan wel zo dat het leesbaar blijft en bruikbaar voor 
elke medewerker van de militaire gezondheidszorg. Ook een collega die zijn ervaringen deelt 
na deelname aan een (internationaal) congres of de ontwikkeling van een geneeskundig ge- of 
verbruiksartikel van toen-tot-nu, zouden binnen deze pijler een plaats kunnen krijgen. Ten slotte 
zal in de pijler ontmoeten de onderlinge verbinding en samenhang gezocht worden. Hoe hebben 
de collega’s hun missie in Irak ervaren, of de samenwerking met internationale partners, of de 
geneeskundige ondersteuning van een grote oefening in Schotland of Noorwegen? 

Nadat deze aspecten binnen de denktank zijn vastgesteld is de hulp van de doelgroep ingeroepen 
tijdens het MGZ-symposium. Het nieuwe blad moet een tijdschrift worden dat eenieder aanspreekt 
en interesseert en vooral wordt gedragen door de huidige en toekomstige lezers. Tijdens de  
break-outsessie is daarom de aanwezigen om hun mening gevraagd om te komen tot een 
kernachtige naamgeving en wat men graag zou willen terugzien in het tijdschrift.
De belangrijkste resultaten uit de vele reacties zijn: 

De naam
Esculaep, Gezonder, Beter!, Samen Zorgzaam, Het MGZ’tje, MaGaZine, De Trekpleister, Instant 
Care en Polsslag zijn pakkende en passende namen, waarvan sommigen ook vaker benoemd zijn.
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De inhoud
Medische items, casuïstiek, 
nascholingsagenda, 
ervaringen (uitzendingen 
en oefeningen), leesbare 
wetenschap, interviews, civiele 
ontwikkelingen, dilemma’s, 
protocollen, puzzels/quiz, 
zorglogistiek, foto’s, vroeger 
versus nu en een column.

De aanwezigen, de doelgroep, 
is ook gevraagd of ze 
incidenteel een bijdrage willen 
leveren voor het nieuwe 
tijdschrift of zelf zitting 
zouden willen nemen in de 
redactie. Het is verheugend 

dat twintig aanwezigen bereid zijn hierin plaats te nemen. Gelet op de grote diversiteit van de 
aanmelders betekent dit een brede vertegenwoordiging van alle krijgsmachtdelen en van bijna 
alle vakgebieden. De geïnteresseerden worden binnenkort benaderd met meer informatie en 
toelichting. Ook zijn er een veertigtal collega’s die toezeggen incidenteel een bijdrage te willen 
leveren en dat is meer dan de helft van de aanwezigen tijdens de break-outsessie! Dit stemt 
uiteraard tot grote tevredenheid, want juist hierdoor zal het blad breed gedragen worden en zijn 
alle vakgebieden vertegenwoordigd waardoor een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan de 
samenhang en onderlinge verbinding. 

Dan nog even terug naar de naamgeving. Uit de hiervoor opgesomde reacties is een duidelijke 
voorkeur naar voren gekomen, te weten: 

M a G a Z i n e
Hét magazine voor de M i l i ta i re GezondheidsZorg

Met de gewenste onderwerpen voor de inhoud van het tijdschrift kan volledig worden ingestemd 
en zal getracht worden deze te plaatsen binnen de genoemde pijlers. Mocht na het lezen van dit 
artikel interesse bestaan om een bijdrage te leveren aan het MaGaZine, stuur dan een mail naar 
Marisca de Jong (mc.d.jong.03@mindef.nl) of Eric Onnouw (egj.onnouw@mindef.nl).

Nu het MGZ-symposium voorbij is, is het moment aangebroken dat keuzes gemaakt moeten 
worden voor wat betreft de verschijningsvorm (papier en/of digitaal), de frequentie van verschijnen, 
de manier van verspreiden (huis- of werkadres), hoe de eindredactie en vormgeving zal moeten 
worden ingevuld en, indien gekozen wordt voor de papierenversie, wie het blad gaat drukken.  
U zult begrijpen dat een en ander afhankelijk is van de mogelijkheden. Wanneer deze knopen zijn 
doorgehakt, zullen wij u nader informeren. 

Afb.1: Interactieve sessie met lezerspanel van de doelgroep van het Nederlands Militair 
Geneeskundig Tijdschrift voor invulling van dit wetenschappelijk platform in de toekomst.

mailto:mc.d.jong.03@mindef.nl
mailto:egj.onnouw@mindef.nl
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Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek

Francesca Hooft is als promovenda verbonden aan de Universiteit van Utrecht en aan 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zij doet onderzoek naar de inzet van 
artsen en verpleegkundigen tijdens uitzendingen in de periode 1990-2010. Het betreft 
zowel militair artsen en verpleegkundigen alsook medici uit relatieziekenhuizen. In haar 
onderzoek legt ze de nadruk op de persoonlijke ervaringen van de desbetreffende artsen 
en verpleegkundigen. Aan bod komen o.m. vragen zoals hoe zij hun uitzending (en de 
voorbereiding daarop) hebben ervaren, hoe hun werkomgeving en de samenwerking met 
andere collega’s eruitzag en welke betekenis zij aan de uitzending en hun bijdrage geven.
Zij wil deze persoonlijke ervaringen natuurlijk inkaderen in het grotere geheel van de 
politieke dynamiek en beleidsveranderingen in deze periode na de Koude Oorlog.
Voor dit onderzoek is zij op zoek naar artsen en verpleegkundigen (actief dienend of 
veteraan) die mee willen werken aan dit onderzoek. 
Indien u behoort tot deze doelgroep en uw medewerking wilt verlenen aan dit onderzoek 
kunt u via onderstaand e-mailadres contact opnemen met Francesca Hooft.

f.b.hooft@uu.nl

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

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

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

De secretaris NMGT
A. Sondeijker

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

mailto:f.b.hooft@uu.nl
mailto:nmgt@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@kpnmail.nl
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 11/12, november/december 2018

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Richtlijnen/instructies
Intrekken RMG/062 ‘Regeling medische advisering bij het afleggen van de DCP en de SMCP’
In de instructie CDS-700 ‘Regeling Defensie Conditie Proef’ staan uitvoerende bepalingen voor  
het afleggen van de Defensie Conditie Proef (DCP) en de Sport Medische Conditie Proef (SMCP)’.  
De richtlijn RMG/062 overlapt voor een groot deel met deze CDS-instructie omdat hierin de procedure  
voor de medische advisering van de DCP en voor de SMCP ingeval van een medische beperking 
beschreven wordt. 
De taak om te beoordelen of er medische redenen zijn om een militair al dan niet tijdelijk vrij te stellen 
van deelname aan de DCP of dat er een indicatie is voor de SMCP, is belegd bij het Eerstelijns 
Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Voor deze taak heeft het EGB een Procesbeschrijving Medische Advisering 
DCP en SMCP (PB 180) opgesteld en een verwijsformulier voor het afleggen van de SMCP (FO 180).  
Deze geven gerichte instructies aan de EGB-arts in aanvulling op de CDS-instructie. Dit maakt dat de 
richtlijn RMG/062 geen toegevoegde waarde meer heeft, zodat deze is ingetrokken.

RMG/035 ‘Vaccinaties voor defensiepersoneel’ geactualiseerd
De richtlijn ‘Vaccinaties voor defensiepersoneel (RMG/035)’ is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen 
t.o.v. de vorige versie zijn: het verplicht stellen van het gebruik van de vragenlijst vaccinatie Defensie, 
aanscherping van het beleid t.a.v. poliovaccinaties, het schema van de pre-expositievaccinatie voor rabiës 
is aangepast en daarnaast is de toedieningsvorm van het rabiësvaccin gewijzigd van intramusculair naar 
intradermale injectie.

RMG/029 ‘Tuberculosescreening’ geactualiseerd
De richtlijn ‘Tuberculosescreening (RGM/029)’ is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de 
vorige versie zijn: de tuberculinehuidtest (THT) moet ook uitgevoerd worden bij medewerkers die ooit 
gevaccineerd zijn geweest met een (BCG-)vaccin en de controle op het vaststellen van de vaardigheid van 
elke assistent of ondersteuner die belast is met de uitvoering van een THT is nu belegd bij de arts van het 
gezondheidscentrum. Voorheen lag dit bij het Centraal Militair Hospitaal.

Instructiekaart ZHKH IK 2-22 aangepast
De Instructiekaart Zelfhulp en Kameradenhulp (ZHKH) IK 2-22 is onlangs aangepast. In de nieuwe versie  
is het signaleren van warmte- en koudeletsels en het nemen van initiële maatregelen toegevoegd. 

Wijziging Operationeel prehospitaal antibioticumprotocol voor AMA, AMV en Medic
Aan het onlangs vastgestelde ‘Operationeel prehospitaal antibioticumprotocol voor de Algemeen Militair
Arts (AMA), Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) en Medic’ is een toelichting toegevoegd. In het 
protocol is vermeld dat metronidazol, indien geïndiceerd, kan worden toegevoegd aan cefotaxim. Volgens 
het Farmacotherapeutisch Kompas en de bijsluiters moeten cefotaxim en metronidazol afzonderlijk 
toegediend worden. Uit stabiliteitsonderzoek is gebleken dat beide geneesmiddelen in de geadviseerde 
concentraties met elkaar verenigbaar zijn. Daarom kunnen cefotaxim en metronidazol conform het protocol 
in één compartiment (infuuszak) toegediend worden. Deze toelichting is opgenomen onder de paragraaf 
‘verantwoording van de keuzes’. De actuele versie is te downloaden via intranet.

Tekstuele aanpassing Operationeel prehospitaal pijnstillingsprotocol
In de medicatietabel van het onlangs vastgestelde ‘Operationeel prehospitaal pijnstillingsprotocol’ zijn  
twee tekstuele aanpassingen gedaan. Onder het blok matige/ernstige pijn is de tekst ‘in 15 min. laten 
inlopen’ toegevoegd en onder het blok ernstige pijn is de tekst van de fentanyl lolly zuigtablet van  

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/180%20-%20Medische%20advisering%20DCP%20en%20SMCP_tcm4-1401830.zip
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/FO%20180%20-%20Verwijsformulier%20voor%20afleggen%20van%20de%20SMCP_tcm4-1401829.docx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018065123%20intrekken%20RMG%20062_tcm4-1402844.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RMG%20035%2020181122_tcm4-1172263.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RMG%20029%2020181122_tcm4-1199390.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/krt/IK%202-22.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Operationeel%20Prehospitaal%20Antibioticumprotocol%20AMA%2C%20AMV%20en%20Medic_tcm4-1389806.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Operationeel%20Prehospitaal%20Antibioticumprotocol%20AMA%2C%20AMV%20en%20Medic_tcm4-1389806.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Operationeel%20Prehospitaal%20Antibioticumprotocol%20AMA%2C%20AMV%20en%20Medic_tcm4-1389806.pdf
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‘zo nodig herhalen na 30 min.’ gewijzigd in ‘zo nodig 15 min. nadat de lolly is opgelost 1x herhalen’.  
Kijk voor de meest actuele versie op intranet.

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
Aan de lijst met landenadviezen zijn de volgende adviezen toegevoegd: Polen (oefening Tobruk Legacy 
2019), Noorwegen (oefening Joint Artic Training 2019) en Qatar (Resolute Support).
In 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 adviezen voor Jordanië (Air Task Force 
Middle East [ATFME]), Duitsland (Schietoefening Bergen/Münster-Süd [SOB/SOMS] te Celle, Bergen-
Hohne, Traven) en België (Brasschaat/Elsenborn) verschenen.

Veterinaire instructie militaire werkhonden Cyprus 
Ten behoeve van Cyprus is een veterinaire instructie voor militaire werkhonden opgesteld. De in dit 
document beschreven eisen zijn bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de inzet van 
de militaire werkhonden (MWH) en de hondenbegeleiders. Op basis van de in Cyprus voorkomende 
dierziekten en andere risico’s voor de gezondheid en inzetbaarheid van MWH en voor de gezondheid van 
hondenbegeleiders, worden in dit document (preventieve) maatregelen aangegeven. 

Geneeskundige ondersteuning van landoptreden bij een grootschalig conflict
De Nederlandse krijgsmacht moet zich voorbereiden op optreden in het gehele geweldsspectrum.  
De focus ligt hierbij steeds meer op grootschalig optreden hoog in het geweldsspectrum. Daarbij doet de 
vraag zich voor of de huidige militaire gezondheidszorg wel op de juiste wijze is ingericht om te kunnen 
voldoen aan de uitdagingen die een grootschalig conflict aan het operationeel gezondheidszorgsysteem 
stelt. Majoor Goes heeft een artikel geschreven voor de Militaire Spectator, waarin hij aangeeft dat de 
huidige middelen van de krijgsmacht bij lange na niet toereikend zijn om grootschalige gevechtsoperaties 
conform de op dit moment gestelde normen te kunnen ondersteunen. Het artikel ‘Geneeskundige 
ondersteuning van landoptreden bij een grootschalig conflict’ is verschenen in de Militaire Spectator,  
jrg. 187, nr. 9 (2018), p 440-451, zie internet.

NLD-handboek Staff Planning DATA en de NAVO-publicatie AJMedP-1(A) vastgesteld
Onlangs zijn het NLD-handboek Staff Planning Data (HB-LAND-CA-99) en de NAVO-publicatie  
AJMedP-1(A) Allied Joint Medical Planning Doctrine vastgesteld. Beide documenten zijn van toegevoegde 
waarde voor het medical planning proces. Meer informatie over beide documenten en de link naar de 
documenten zijn terug te vinden in de nieuwsbief van het Kenniscentrum Operationele Gezondheidszorg 
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC). 

Handboek Helikopter Handling (HB LAND-CA-3D-4-42) vastgesteld
Het doel van het handboek Helikopter Handling is het bijeenbrengen van regelgeving voor het werken 
met helikopters. De hiermee beoogde uniformiteit en standaardisatie hebben als doel de veiligheid tijdens 
het optreden met helikopters te bevorderen. Tevens wordt door het volgen van internationale regelgeving 
de interoperabiliteit met NAVO-partners nagestreefd. Lees voor meer informatie over het handboek de 
nieuwsbrief van het Kenniscentrum Operationele Gezondheidszorg DGOTC.

Handboek Air Landing Operations (HB-LAND-CA-3D-4-45) vastgesteld
Het handboek Air landing operations heeft als doel het bijeenbrengen van regelgeving voor de 
samenwerking met tactische transportvliegtuigen. De hiermee beoogde uniformiteit en standaardisatie 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Operationeel%20Prehospitaal%20Pijnstillingsprotocol%20DEF_tcm4-963867.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181023%20Landenadvies%20Polen%2C%20Tobruk%20legacy%202019_tcm4-1401290.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181024%20Landenadvies%20Noorwegen%20JAT%2019_tcm4-1401763.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181024%20Landenadvies%20Qatar_tcm4-1401762.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181107%20TH%20eisen%20Jordani%C3%AB%20ATFME_tcm4-1364299.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181119%20TH%20eisen%20Sobsoms%20Duitsland%20%5BCelle%20Bergen%20HohneTrauen%5D_tcm4-1403731.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181120%20TH%20eisen%20Belgi%C3%AB%20%5Bmortiersopleiding%5D_tcm4-1404151.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181119%20Veterinaire%20Instructie%20MWH%20Cyprus_tcm4-1403732.pdf
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/Militaire%20Spectator%209-2018%20Goes.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NIEUWSBRIEF_7_2018_tcm4-1402011.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NIEUWSBRIEF_8_2018_tcm4-1403147.pdf
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hebben als doel de veiligheid tijdens het optreden met tactische transportvliegtuigen te bevorderen. Tevens 
wordt door het volgen van internationale regelgeving de interoperabiliteit met coalitie (NAVO) partners 
nagestreefd. Voor een toelichting op het handboek zie de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Operationele 
Gezondheidszorg DGOTC.

Tandheelkundige zorg
Dental fit op locatie
Op 19 november jl. heeft de commandant DOSCO de drie mobiele tandartspraktijken initieel operationeel 
gereed verklaard. Dat gebeurde tijdens de schiet- en oefenperiode in Bergen-Hohne, waar een Nederlandse 
eenheid deel van uitmaakte. 
De mobiele tandartspraktijk bevat onder meer een behandelkamer, sterilisatieruimte en een eigen 
stroomvoorziening en het is mogelijk om röntgenfoto’s te maken. Naast reguliere saneringen worden ook 
acute gebitsproblemen behandeld. 
De komende maanden wordt gekeken wat beter kan in het opwerktraject naar volledige inzet van deze 
mobiele praktijk, die gepland staat voor volgend jaar zomer. Hiervoor krijgen naar verwachting honderden 
militairen de komende maanden een behandeling in deze mobiele praktijk. Ze kunnen hier zelfs in 
de avonduren en op zaterdag terecht, zodat een eenheid binnen no-time dental fit is. Het volledige 
nieuwsbericht is via intranet te lezen.

Reorganisatie
DRP OTG ZDE
Voor de ondersteuning van de eerste- en tweedelijnszorgbedrijven is binnen de projectgroep Optimalisatie 
Tweedelijns Gezondheidszorg (OTG) onderkend dat de oprichting van het Zorginformatie en Declaratie 
Expertise (ZDE) urgent is en dat deze afdeling versneld gerealiseerd moet worden. In het door de 
commandant DOSCO vastgestelde definitief reorganisatieplan is beschreven hoe de DGO het ZDE 
vervroegd wil oprichten en hoe dit als ‘black box’ wordt meegenomen in het reorganisatieplan OTG.

Bedrijven DGO
Commando-overdracht DGOTC
Op 2 november heeft kolonel Bert Hendriks het commando over het Defensie 
Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC), overgedragen aan 
kolonel Jeroen Hulst. 
Bert Hendriks, die na 38 jaar afscheid neemt van Defensie sprak mooie woorden 
over zijn opvolger: “In de afgelopen weken van onze overdracht heb ik mogen 
ervaren met welke energie en drive jij je verdiept in het imposant scala aan 
onderwerpen bij het DGOTC. Je zei me dat opleiden en trainen je altijd heeft 
getrokken en als ik naar jouw ervaring kijk, twijfel ik er geen moment aan dat 
het DGOTC bij jou in goede handen is. Ik wens je dan ook heel veel succes en 
plezier in deze mooie baan.”

DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’
Medisch secretaresse Monique van het Centraal Militair Hospitaal staat in november centraal in de  
DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’. 
Monique is het eerste contact met patiënten. Zij probeert hen op hun gemak te stellen en vooral naar ze te 
luisteren. Ze helpt mensen altijd, omdat ze er een hekel aan heeft als mensen van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Lees hier haar verhaal.

Verzekeringsgeneeskunde
Culturele aspecten bij de beoordeling van psychisch verzuim
Bij de beoordeling van medische dossiers van defensiemedewerkers in een langdurig ziekteverzuimtraject 
hebben de verzekeringsartsen van het bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) ook te  
maken met werknemers met een andere etnische herkomst dan de Nederlandse. Bij de beoordeling  
van deze dossiers is het essentieel om rekening te houden met het feit dat niet iedereen vanuit  
hetzelfde referentiekader dingen ervaart en beleeft, zeker wanneer het gaat om psychische klachten.  

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NIEUWSBRIEF_8_2018_tcm4-1403147.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/11november/20181120_dental_fit.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/DRP%20DGO%20OTG%20ZDE_tcm4-1401653.PDF
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/11november/Onze_vakmensen_Monique.aspx
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Ziektebeleving, schaamte en geloof zijn factoren die hierbij een belangrijke rol spelen. Meer inzicht in 
dit referentiekader maakt dat de interculturele gespreksvoering beter verloopt. Ook zal het percentage 
invaliditeit bij psychische klachten beter vastgesteld kunnen worden. Daarom hebben de verzekeringsartsen 
van het BMB samen met hun externe collega’s van het Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) van de 
Algemene Pensioen Groep de tweedaagse NSPOH bijscholing en training “Culturele aspecten bij de 
beoordeling van psychisch verzuim” gevolgd.

Verpleegkunde en Verzorging
Werving/behoud Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV)
De afgelopen jaren is bij diverse bijeenkomsten en overlegfora het tekort aan AMV’n aan de orde geweest. 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijke oorzaken van de tekorten, gerelateerd aan 
instroom, doorstroom en uitstroom (IDU). Ook is een inventarisatie gedaan van de tot nu toe (voor)genomen 
maatregelen en ontwikkelingen binnen de operationele commando’s en DGO-bedrijven. Er is een veelheid 
aan aandachtsgebieden geïdentificeerd, in grote lijnen in te delen in Militaire Gezondheidszorg (MGZ)-
brede loopbaanpatronen voor verpleegkundigen binnen Defensie (met gerelateerde opleiding-, praktische 
tewerkstelling (PTW)- en bekwaamheidseisen), aansluiting met civiele opleidingen en registratieniveaus en 
maatregelen op personeelsgebied. Op 6 maart 2019 wordt een debatbijeenkomst georganiseerd met als 
thema de loopbaanpatronen voor de (algemeen) militair verpleegkundige en een update van toepassing van 
P-maatregelen. Bij deze bijeenkomst worden relevante betrokkenen of vertegenwoordigers daarvan, onder 
andere de militaire Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVV), de Vereniging Verpleegkundigen 
& Verzorgenden Nederland (V&VN), DGO-bedrijven en de operationele commando’s, geïnformeerd over 
de stand van zaken van genoemde ontwikkelingen en de voorgenomen (beleids)maatregelen van de 
commandant DGO in zijn rol als Medisch Autoriteit Defensie (MAD). Doel van deze bijeenkomst is maximaal 
consensus te bereiken over het te volgen beleid en het identificeren van verder uit te werken deeltrajecten.
U wordt onder andere via deze nieuwsbrief en de V&VN op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Farmacie
Artsentassen opnieuw ingericht
De Centrale Militaire Apotheek (CMA) heeft in samenspraak met de Discipline Coördinator 
Huisartsgeneeskunde Eef-Jan Hertenberg de artsentassen opnieuw ingericht. Er zijn vanaf nu twee soorten 
artsentassen te bestellen bij de CMA. De ‘tas’ met ampullen en de ‘tas’ met verbruiksartikelen. Bij de 
aanvraag moet duidelijk op het recept vermeld worden welke artsentas benodigd is. Voor de inhoud van de 
artsentassen, zie EGB-brief, nr. 18 (20 november). 

Wet- en regelgeving
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 verandert de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het wordt een 
professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele 
onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar in stap 4 en 5 moet verplicht een 
afwegingskader worden opgenomen. Er is een toolkit ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ 
ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de verbeterde meldcode. Hierin zijn de, door de 
diverse beroepsgroepen opgestelde, afwegingskaders opgenomen.
Deze afwegingskaders kunnen een-op-een worden overgenomen binnen de militaire gezondheidszorg.
De toolkit is beschikbaar via internet.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Folders: Gezond Bewegen, Gezonde Slaap en Gezonde Voeding
DGI heeft drie nieuwe folders uitgebracht met informatie en tips over Gezond bewegen, Gezonde slaap en 
Gezonde voeding. Wie liever een papieren versie van deze folders wil ontvangen kan een mail sturen naar: 
DGI@mindef.nl

Interne netwerkbijeenkomst gezonde voeding en Defensie
Op donderdag 25 oktober heeft DGI een eerste interne netwerkbijeenkomst gezonde voeding en Defensie 
georganiseerd. Hierbij was iedereen uitgenodigd die zich bezighoudt met de inhoud en uitvoering van 

http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2018/november/20181128_BMB_cultureel_verantwoord.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2018/november/20181128_BMB_cultureel_verantwoord.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/EGB%20brief%2018_tcm4-1404573.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/web_201850779_Brochure%20A5_Gezond%20bewegen_tcm4-1402352.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/web_201850779_Brochure%20A5_Gezond%20slapen_tcm4-1402351.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/web_201850779_Brochure%20A5_Gezonde%20voeding_tcm4-1402350.pdf
mailto:DGI@mindef.nl
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voeding binnen Defensie; zoals de groene catering (Materieellogistiek Commando), witte catering (Paresto), 
zorgpartijen (Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf, waaronder de Vakgroep Voeding en Diëtetiek en het 
Militair Revalidatie Centrum) en kennispartijen (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden 
en Gezondheid, Kenniscentrum Logistiek en Innovatiecentrum Future Relevant Operations with Next 
generation Technology [FRONT]). Het was een open en inspirerende bijeenkomst waar nadere 
kennismaking en het peilen van de behoeftes met betrekking tot gezonde voeding centraal stonden.  
DGI gaat een visie gezonde voeding opstellen en deze voorleggen aan dit netwerk.

Mentale Kracht
Op het gebied van mentale kracht zijn er veel ontwikkelingen. Zo is er in de zomer een conceptvisie 
mentale kracht geschreven die komende maanden met verscheidene stakeholders bediscussieerd en 
aangescherpt wordt. Op 27 november was er een derde bijeenkomst van het kennisnetwerk mentale kracht. 
Deelnemers van deze bijeenkomst waren (psychologisch) adviseurs van de operationele commando’s 
en experts van de zorgbedrijven (Militaire Geestelijke Gezondheidszorg [MGGZ], Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid [CEAG], Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf [EGB]), 
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD) en Duurzaam 
Inzetbaar Defensie (DID). Daarnaast is het promotietraject rondom stigma bij de bespreekbaarheid van 
psychische gezondheidsproblemen van start gegaan en wordt de mogelijkheid tot het inzetten van een 
zelfhulp mentale kracht app in de Health & Readiness programma’s en voor de praktijkondersteuner 
huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) onderzocht. Verder start een nieuw TNO-project 
‘DGI-P’ in samenwerking met de MGGZ over mentale kracht bevordering voor een uitzending. Ten slotte 
zal REP (Re-Employment) in samenwerking met de MGGZ in het voorjaar twee WRAP (Wellness Recovery 
Action Plan) workshop-reeksen aanbieden aan defensiemedewerkers. WRAP wordt door een externe 
organisatie (Enik Recovery College, Lister) verzorgd en kan voor iedere medewerker die de regie over  
zijn/haar leven wil oppakken en aan zichzelf wil werken een positief effect hebben.  
Het betreft in eerste instantie een pilot met in totaal 24 plaatsen, de inschrijving opent in december via de 
REP workshoppagina. 

Health & Readiness programma’s
Maandag 5 november vond in de ontvangsthal van K9 de groots opgezette kick-off plaats van het Health & 
Readiness (H&R) programma van de staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS). In dit programma kunnen 
(alle) medewerkers van de staf CLAS gebruik maken van een leefstijlcoachingstraject van 3-6 maanden 
met diverse interventies op het gebied van gezond bewegen, gezonde slaap, gezonde voeding en mentale 
kracht. Na de openingswoorden van plaatsvervangend commandant CLAS en een ‘peptalk’ van olympisch 
kampioen Mark Tuitert, gaf DGI-coördinator luitenant-kolonel Tabe de Boer een nadere toelichting op het 
H&R-programma aan de ruim 200 aanwezigen. Tijdens de lunch konden geïnteresseerden verschillende 
stands bezoeken met meer informatie over de programmaonderdelen. Onder andere NutriProfiel, 
Minddistrict en Lichamelijke Opvoeding/Sport, maar ook REP en bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding waren  
in de stands vertegenwoordigd. Na afloop kon men zich via intranet inschrijven voor het programma. 
Inmiddels hebben zich al meer dan honderd personen aangemeld, waarmee de eerste programmaronde  
– het programma duurt twee jaar – al meer dan vol zit.  
Cynthia Kluitmans, Monique Smit en Reina Wieberdink zijn de drie leefstijlcoaches die het H&R-programma 
van de staf CLAS begeleiden. Het H&R-programma voor de Bestuursstaf op het plein loopt ook goed, ook 
hier zijn er veel aanmeldingen voor het leefstijlcoachingstraject. De vierde leefstijlcoach, Rian Hermans, 
gaat daar het werk dat Hans van Leeuwen het afgelopen jaar voortreffelijk heeft neergezet overnemen. 

APK-dag Fit for the job
Minister Ank Bijleveld verrichtte op 1 november op de Kromhoutkazerne 
de opening van de jaarlijkse APK-dag voor defensiemedewerkers, 
georganiseerd door REP Defensie. 
Ook dit jaar was DGI met een eigen stand aanwezig.  
De leefstijlcoaches Cynthia Kluitmans en Monique Smit verzorgden 
gedurende de dag een aantal drukbezochte workshops over gezonde 
voeding. Minister Ank Bijleveld nam ook een kijkje bij de DGI-stand. 

http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/Evenementen/Evenementen_Mentale_kracht/Mentale_kracht_Defensie_netwerkbijeenkomst_3.aspx
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002113/SitePages/Workshops.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/Projecten/Leefstijlcoaching_Defensie.aspx
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Roadmapping
Om het DGI-programma in de juiste banen te leiden en vooral ook te kunnen uitdragen waarom het team 
doet wat ze doen, is een roadmap traject opgestart. De eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op  
6 november. Het traject wordt door het complete team samen met TNO aangelopen om zo een duidelijke 
visie, missie, doelen en de weg daarnaar te ontwikkelen.

IV/ICT
NICTIZ/NIVEL E-health monitor 2018 
Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld 
verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin 
een rol heeft, zoals bij online inzage van medische gegevens. Visie, vertrouwen en voldoende digitale 
vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie 
van de eHealth-monitor van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel): ‘E-health in verschillende snelheden’. De eHealth-monitor is op 
8 november aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is hier via internet te 
downloaden.

Parlementaria
Kamerbrief over het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht
Tijdens het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018 is door het lid  
Bruins Slot (CDA) een vraag gesteld over het militair tuchtrecht, waarbij een vergelijking werd gemaakt met 
de werking van het medisch tuchtrecht. In reactie op deze vraag hebben de minister en de staatssecretaris 
van Defensie toegezegd het militair tuchtrecht, mede in verhouding tot het tuchtrecht in de zorg te bezien. 
Lees hier de beantwoording in de Kamerbrief. 

Kamervragen chroom-6
In november zijn diverse Kamervragen over chroom-6 beantwoord. Het overzicht van de beantwoorde 
Kamervragen is terug te vinden op de informatiepagina chroomverf. 
Daarnaast is de factsheet ‘Veilig werken met chroom-6 bij Defensie’ onlangs vervangen door een nieuwe 
versie.

Kwaliteit van zorg
ISO-audit Militaire Bloedbank
De jaarlijkse ISO-audit van de Militaire Bloedbank (MBB) heeft op 13 november jl. plaatsgevonden. Tijdens 
de audit beoordeelt een externe certificeringsinstantie of de MBB voldoet aan de eisen uit ISO 9001-2015. 
ISO 9001 is een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een 
effectief managementsysteem. Uit de audit kwam naar voren dat de processen op de MBB conform de 
gestelde criteria zijn geïmplementeerd. De vastgestelde resultaten zijn in lijn met de eisen van klanten en 
overige stakeholders en voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

Symposia/Congressen
Terugkoppeling eerste GAVE dag
Eind oktober werd de eerste GAVE dag gehouden; met als thema ‘psychische diversiteit’. Het 
evenement werd georganiseerd door het team Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) van het Defensie 
Ondersteuningscommando/Divisie Personeel & Organisatie Defensie. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met collega’s van de landmacht, de Defensie Materieel Organisatie en de Militaire 
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). De dag was bedoeld om stigma’s te doorbreken en de voordelen 
van psychische diversiteit te verduidelijken. Aan de ruim 200 deelnemers werd een interactief programma 
aangeboden, waar onder andere ervaringsdeskundigen en experts vanuit Defensie hun verhaal deden over 
autisme, PTSS, AD(H)D en over werken vanuit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Daarnaast werd kennis en ervaring gedeeld over het project ERIC, waarin PTSS wordt behandeld met 
behulp van virtual reality en er waren lezingen en workshops. Tussen de sessies door was er ruimte voor de 
bezoekers om in gesprek te gaan met experts van de Stichting Samen Sterker zonder Stigma, Geestelijke 
verzorging, Bedrijfsmaatschappelijk werk en collega’s van de MGGZ. 

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/visie-vertrouwen-en-vaardigheden-kunnen-e-health-versnellen?l=utm_source=NIVEL%20attendering
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-het-militair-tuchtrecht-in-verhouding-tot-het-medisch-tuchtrecht_tcm4-1402312.pdf
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/chroomverf/Kamerstukken.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/201850888%20Factsheet%20veilig%20werken%20met%20chroom-6_tcm4-1403785.pdf
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 1, januari 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

MGZ 2020
Programma MGZ 2020
Het programma Militaire Gezondheidszorg (MGZ) 2020, dat medio 2018 officieel is gestart, heeft de ambitie 
randvoorwaarden te realiseren waarmee de kwaliteit van de militair geneeskundige zorg- en dienstverlening 
structureel wordt verbeterd, bewaakt en beheerst. 
Het programma richt zich met name op de operationeel geneeskundige keten. De aanbevelingen en 
eindproducten uit het programma zijn echter van toepassing op de gehele militaire gezondheidszorg.  
De gewenste eindsituatie is een militaire gezondheidszorg die blijvend in staat is goede zorg te leveren. 
Meer informatie over het programma is te vinden op de site van MGZ 2020.

Richtlijnen/adviezen
RMG/037 ‘Inzet en acclimatisering in oefen- en operatiegebieden met extreem warme en koude 
klimaatomstandigheden’ 
De richtlijn RMG/037 ‘Inzet en acclimatisering in oefen- en operatiegebieden met extreem warme en koude 
klimaatomstandigheden’ is medio december 2018 geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de vorige versie zijn:
•	 de uitbreiding van de richtlijn met optreden onder koude klimaatomstandigheden en preventie en 

herkenning van koudeletsels;
•	 de planning van een militaire activiteit waarbij rekening gehouden moet worden met omgevingsfactoren. 

De commandant van de eenheid kan, na toepassing van de risico-inventarisatie en -evaluatie 
systematiek, eventuele restrisico’s mitigeren en blijvend restrisico melden aan het hogere niveau; 

•	 op indicatie, zoals onder extreme klimaatomstandigheden bij zeer goed getrainde eenheden, kan voor 
een betreffende eenheid een aangepast programma worden opgesteld. Dit gaat altijd in overleg met 
Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie, het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden 
en Gezondheid en de verantwoordelijk militair arts van de eenheid.

Medisch specialistische behandelingen, die plaatsvinden bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf en 
in het Centraal Militair Hospitaal zijn in deze versie van de richtlijn nog niet opgenomen. Dit wordt in een 
volgende versie toegevoegd, waarbij ook nieuwe aanvullingen vanuit het veld worden meegenomen.

Advies prehospitaal gebruik van Tranexaminezuur (TXA) onder operationele omstandigheden
De commandant DGO heeft ingestemd met het door de Adviesraad Spoedeisende Gezondheidszorg 
voorgelegde advies betreffende het prehospitaal gebruik van Tranexaminezuur (TXA) onder operationele 
omstandigheden door de algemeen militair arts, algemeen militair verpleegkundige en medic special forces. 
Het advies is via intranet te downloaden.

Inmiddels zijn bijna alle presentaties van de sprekers die hun bijdrage willen delen ontvangen en 
gepubliceerd. Kijk hier voor meer informatie op intranet. 

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 42 47 of per e-mail: p.burema@mindef.nl

http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/themas/MGZ_2020/Homepage_MGZ_2020.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RMG%20037%202018_tcm4-963142.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018078299%20Bijlage_tcm4-1406377.PDF
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002332/Paginas/GAVE-dag.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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RMG/035 ‘Vaccinaties defensiepersoneel’ 
In de richtlijn RMG/035 ‘Vaccinaties defensiepersoneel’ is een kleine wijziging aangebracht. De 
vaccinatieformulieren die in de vorige versie nog in de richtlijn zelf waren opgenomen, zijn nu alleen nog 
als link naar de betreffende publicatie op intranet in het bestand terug te vinden. Daarnaast is een niet 
werkende link in het document aangepast. Inhoudelijk is de richtlijn niet gewijzigd.

Geneeskundige Aanwijzingen HDP
Stelsel militaire gezondheidszorg (HDP G/-01)
De Hoofddirectie Personeel (HDP) heeft de aanwijzing ‘Stelsel militaire gezondheidszorg (HDP G/01)’ 
uitgegeven. Deze aanwijzing beschrijft het wettelijk kader waar binnen de militaire gezondheidszorg 
opereert. De Nederlandse civiele gezondheidszorgwetgeving is van toepassing op de militaire 
gezondheidszorg, maar er zijn ook uitzonderingen gebaseerd op de bijzondere positie en omgeving van de 
militair. De Militaire Ambtenarenwet verankert de binding van de militair aan de militaire gezondheidszorg. 
De aanwijzing heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop het militair gezondheidszorgstelsel is 
vormgegeven en in de relatie tussen de Nederlandse civiele wetgeving en de toepassing binnen Defensie.

Governance militaire gezondheidszorg (HDP G/02)
De aanwijzing ‘Governance militaire gezondheidszorg (HDP G/02)’ is eind december 2018 door de 
Hoofddirectie Personeel (HDP) vastgesteld en uitgegeven. In deze aanwijzing is beschreven hoe de 
bestuurs- en toezichtstructuur van de militaire gezondheidszorg is georganiseerd en de wijze waarop 
dit is verweven in de besturing van de defensieorganisatie. Ook wordt in de aanwijzing de rol van de 
commandant DGO als Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) beschreven; de MGA werd eerder Medische 
Autoriteit Defensie (MAD) en daarvoor Hoogste Medische Autotiteit (HMA) genoemd.
Met de vaststelling van de HDP G/02 wordt de aanwijzing SG V/26 ‘Grondslagen, hoofdlijnen en 
systeemeisen militaire gezondheidszorg’ van 26 oktober 2007 ingetrokken met uitzondering van de 
hoofdstukken 2, 5, 6 en de bijlagen 1 en 2 (inclusief aanhangsel 1) uit deel 3 Systeemeisen. Deze delen 
blijven geldig tot de uitgifte van een aanwijzing betreffende het normenkader.

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met een advies voor: Burkina Faso en Senegal (Flintlock 2019), de 
Zuidelijke Indische oceaan, India, Sri Lanka en Singapore en voor VS, Arizona (Red Flag).
In landenadviezen worden de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve maatregelen vermeld 
voor het betreffende land/gebied. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link 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. Onlangs is een advies opgesteld voor USA, Arizona  
(Red Flag, 2019) en het advies voor Noorwegen [Joint Artic Training] is geactualiseerd.
Het totaaloverzicht van de transporthygiëne adviezen is via deze link te vinden.

Handboek geneeskundige protocollen voor de GWHLP/GNKVZG 
De commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum heeft medio december 
2018, versie 1.0 van het handboek (HB MHC 8-573) ‘geneeskundige protocollen voor de gewondenhelper 
(GWHLP)/geneeskundig verzorger (GNKVZG) (prehospitaal optreden)’ vastgesteld. Dit handboek is 
bedoeld voor het op eenduidige wijze uitvoeren van de handelingen uit het traumaprotocol. 

Geestelijke gezondheidszorg
Centraal Aanmeld Team (CAT)
Met ingang van 14 januari is de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) gestart met een  
Centraal Aanmeld Team (CAT). Dit heeft gevolgen voor de aanmeldingen en verwijzingen die de militair 
(huis)arts nu doet. Het CAT indiceert aanmeldingen door de militair (huis)arts voor basis GGZ of voor 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RMG%20035_tcm4-1172263.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/Aanwijzing%20HDP%20G-01.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/Aanwijzing%20HDP%20G-02.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181211%20Landenadvies%20Burkina%20Faso%20Flintlock%20Definitief_tcm4-1407296.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190107%20%20Landenadvies%20VPD%20zuiden%20Indische%20Oceaan%20India%20Sri%20Lanka%20en%20Singapore.docx_tcm4-1407541.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190109%20Landenadvies%20USA%20Arizona%20%5BRed%20Flag%5D%20%20Definitief_tcm4-1407921.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190109%20TH%20advies%20USA%20Red%20flag%202019._tcm4-1407931.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190109%20TH%20advies%20USA%20Red%20flag%202019._tcm4-1407931.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181207%20TH%20advies%20Noorwegen%20(JAT%20Harstad%20e.a.%20definitief_tcm4-1367738.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
http://publicatieportaal.mindef.nl/hb/HB%20MHC%208-573.pdf
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specialistische GGZ. Daarnaast zorgt het CAT voor een optimale verdeling tussen de regionale ambulante 
centra. Het team bestaat uit een psychiater, een psycholoog en een verpleegkundig specialist. 
De zorgvrager heeft de mogelijkheid te kiezen voor een regiocentrum in de buurt of voor een regiocentrum 
met de kortste wachttijd. Het belangrijkste doel is het voorkomen van onnodige wachttijden voor intake en 
behandeling. Hierdoor wordt de toegang tot en de beschikbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg 
verbeterd. 
De aanmeldprocedure voor de verwijzer blijft gelijk, alleen moet met ingang van 14 januari een ander 
e-mailadres gebruikt worden: aanmeldingen.mggz@mindef.nl.
Het CAT is onderdeel van de nieuwe MGGZ-zorgeenheid, de centrale zorgeenheid (CZE) waarover 
binnenkort in het kader van de reorganisatie MGGZ meer informatie volgt.
Voor vragen over het CAT kan telefonisch contact opgenomen worden met de CZE: 030 - 250 25 99. 
Patiënten die navraag willen doen of hun aanmelding al is opgepakt kunnen op ditzelfde nummer terecht.

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Tarieven en Verzekeringsvoorwaarden SZVK 2019
De voor 2019 vastgestelde tarieven geneeskundige behandelingen curatieve zorg door Defensie zijn op 
intranet gepubliceerd, evenals de verzekeringsvoorwaarden SZVK voor 2019 en het reglement functionele 
indicatie.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Cursus Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de inschrijving voor de cursus Wellness Recovery Action Plan 
(WRAP) in december van start is gegaan. De belangstelling voor deze cursus, waarin de deelnemers in  
vijf bijeenkomsten een persoonlijk plan maken waarmee stap voor stap acties in het dagelijks leven worden 
toegevoegd, is groot. De eerste reeks is al bijna volgeboekt.
De cursus vindt plaats op de donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur.  
De eerste reeks staat gepland op 14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april met een evaluatiemoment op 16 mei.  
De tweede reeks vindt plaats op 6, 13, 20 en 27 juni en 4 juli met een evaluatiemoment op 5 september.
Deze cursus wordt vanuit DGI, in samenwerking met de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) 
en Re-Employment (REP) aangeboden en verzorgd door een externe organisatie (Enik Recovery College, 
Lister). Wil je meer informatie over deze cursus of wil je je inschrijven klik dan op deze link.

 ‘Fit met Fruit’ bij Staf DGO
 Gedurende de maand januari biedt DGI elke week twee fruitboxen aan bij de Staf DGO.  
 Na deze maand wordt geëvalueerd of dit initiatief wordt voortgezet. De eerste fruitmanden  
 zijn in elk geval een daverend succes: beide boxen waren binnen één dag leeg!

Gratis Gezonde Voeding
DGI is lid van het kernteam van de pilot ‘Gratis Gezonde Voeding’ van Paresto. In deze pilot wordt 
onderzocht of het verstrekken van gratis gezonde voeding in combinatie met bijbehorende voorlichting 
ertoe leidt dat defensiemedewerkers vaker kiezen voor (gratis) gezonde voeding. Deze pilot gaat naar 
verwachting in de eerste helft van 2019 van start op kazernes in Breda en Stroe.

Nieuwjaarsbijeenkomst MGGZ
Op woensdag 9 januari heeft DGI invulling gegeven aan de nieuwjaarsbijeenkomst van de Militaire 
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) met als thema “Duurzaam Gezond Inzetbaar: de invloed van 
gezonde voeding”. Na een inleidende presentatie over DGI door luitenant-kolonel Tabe de Boer, heeft 
kernexpert voeding dr. ir. Diewertje Sluik een presentatie gegeven over wat gezond eten nu precies inhoudt 
en wat de relatie is tussen voeding en mentale gezondheid. Tot slot hebben de drie leefstijlcoaches een 
workshop gegeven over voeding en mindfulness.

Bedrijven DGO
Commando-overdracht Centraal Militair Hospitaal (CMH)
Met het overhandigen van de CMH-vlag werd op woensdag 9 januari door kolonel Mees Vervelde op 

mailto:aanmeldingen.mggz@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Tarieven%20MGD%202019_tcm4-1369483.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8601%20SZVK%20Verzekeringsvoorwaarden%202019_tcm4-963939.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8606-201811%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie%20Prf5_tcm4-1327404.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8606-201811%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie%20Prf5_tcm4-1327404.pdf
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002113/SitePages/WRAP.aspx
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symbolische wijze het commando van het CMH overgedragen aan kapitein ter zee-arts Jelle Bos.
Kolonel Vervelde keek in zijn speech terug op jaren waarin de verbouwing van het CMH centraal stond. Bij 
zijn aantreden stond het ziekenhuis net in de steigers en was de eerste fase gestart. Inmiddels bevindt de 
verbouwing zich in de laatste fase. Kolonel Vervelde bedankte de medewerkers die vooral veel overlast 
hebben gekend, terwijl de zorg voor patiënten tijdens de verbouwing gewoon doorging. 
Kapitein ter zee-arts Bos kreeg tijdens zijn inwerkperiode een witte jas aangereikt.  
Hij zei hierover: ‘Misschien was de echte overdracht voor mij wel het moment dat ik een witte jas uit het 
magazijn kreeg uitgereikt. Een voor mij persoonlijk dingetje dat symboliseert dat ik ‘er weer echt van ben’: 
de zorg’.

DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In december stonden bewegingsagoog Kees van het Militair Revalidatie Centrum in Doorn en 
radiodiagnostisch laborant eerste luitenant Jacob van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) centraal in de 
DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
Klaar zijn met revalideren is niet hetzelfde als helemaal klaar zijn om terug te keren op de werkplek. Niet 
alleen het fysieke deel moet weer gerevalideerd zijn, maar ook psychisch moet iemand weer sterk genoeg 
zijn. Arbeidsrevalidatie is dan een logisch vervolgtraject. Lees hier het verhaal van Kees. 
Militaire gezondheidszorg verschilt hier en daar van de civiele praktijk. Jakob neemt ruim de tijd om de 
patiënt zijn verhaal te laten doen. Het CMH biedt de best mogelijke en denkbare zorg, want patiënten 
moeten zo snel mogelijk weer inzetbaar gemaakt worden. Jacob is zes keer op missie geweest en die 
ervaring zet hij weer in waar dat van pas komt. Lees het verhaal van Jacob hier.

DRP OTG vastgesteld
De commandant DOSCO heeft op 29 november het Definitief ReorganisatiePlan Optimalisatie Tweedelijns 
Gezondheidszorg (DRP OTG) vastgesteld. 
Met deze reorganisatie/optimalisatie wordt de ondersteuning van de zorgbedrijven van de DGO versterkt 
via concentratie van specifieke capaciteit. Binnen de tweedelijns gezondheidszorg worden activiteiten op 
het gebied van financieel belangrijke processen zoals zorgdeclaraties en ‘cure and care finance’, vastgoed, 
infrastructuur, relatiebeheer civiele zorg en kwaliteitsmanagement gebundeld ondergebracht.
Bij de optimalisatie van de tweedelijns gezondheidszorg ligt de focus niet zozeer op reducties (die worden 
vooral in de andere reorganisaties van de DGO gerealiseerd), maar wordt een optimalisatie van kwaliteit, 
effectiviteit en doelmatigheid van de reguliere en operationele tweedelijns gezondheidszorg beoogd. De 
bijbehorende bijlagen bij het DRP zijn via deze link terug te vinden.

Verpleegkunde en Verzorging
Instellingsbeschikking Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVV)
De instellingsbeschikking van de Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden is geactualiseerd. De 
adviesraad heeft tot taak het bewaken en bevorderen van het werkveld verpleegkundigen en verzorgenden; 
de commandant DGO gevraagd en ongevraagd te adviseren aangaande actuele ontwikkelingen die binnen 
het werkveld van verpleegkundigen en verzorgenden spelen en de toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van zowel civiele als militaire verpleegkundigen en verzorgenden te signaleren en hierover zo nodig 
een integraal advies aan de commandant DGO te geven.

Veiligheid en Arbo 
Laat gezondheidsklachten vastleggen
In de media is eind vorig jaar geschreven over mogelijke giftige stoffen in de rook van zogeheten burnpits. 
Dit zijn kuilen waarin afval werd verbrand in missiegebieden. Militairen met gezondheidsklachten, 
die vermoeden dat er een relatie is met burnpits, kunnen dit laten vastleggen in hun medisch en/of 
personeelsdossier. Meld de klacht daarvoor bij een militair arts of uw commandant.  
Defensie heeft in het recente verleden verschillende onderzoeken naar de gezondheidseffecten van 
onder meer de burnpits gedaan. Deze onderzoeken wijzen uit dat het moeilijk is met enige zekerheid een 
betrouwbare uitspraak te doen over langetermijneffecten door blootstelling aan de uitstoot van burnpits.  
Voor het goed in beeld brengen van (medische) gevolgen van een uitzending, is het voor u en voor de 
organisatie van belang dat u deze bij Defensie meldt. Ook als u dit al gemeld heeft, en momenteel nog 

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/december/onze_vakmensen_kees.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2018/december/Onze_vakmensen_Jacob.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/DRP%20OTG_tcm4-1404972.PDF
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Herinrichting/Relevante_documenten.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018077514_tcm4-1291851.pdf
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klachten ervaart of zich zorgen maakt, is het belangrijk dit te melden bij uw arts of commandant.  
Dit kan ook via het defensieformulier Dfe 050.

Arboplatform SER en Stichting van de Arbeid
Op het Arboplatform (het centrale informatiepunt voor arboprofessionals) van de Sociaal-Economische 
Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid zijn alle arbo-instrumenten overzichtelijk terug te vinden. De SER 
heeft veel adviezen uitgebracht op het terrein van de arbeidsomstandigheden, informatie die nu via deze 
themapagina beschikbaar is. Het platform heeft als doel kennisuitwisseling te stimuleren en inspirerende 
voorbeelden te bieden uit verschillende sectoren. Raadpleeg ook voor vragen de internetsite van de SER. 

Jaarplannen civiel
Werkplan IGJ 2019: Gezond vertrouwen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het werkplan voor 2019 gepubliceerd. Met dit werkplan 
informeert de inspectie het werkveld en de burger over wat zij in 2019 van de inspectie kunnen verwachten. 
In 2019 bekijkt de inspectie onder andere hoe zij kan bijdragen aan de vermindering van de regeldruk die 
zorgverleners ervaren, e-health, goed bestuur en preventie.

Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen & Ambulanceverpleegkundigen
Elke twee à drie jaar brengt het Capaciteitsorgaan een ramingsadvies uit voor een groot aantal beroepen 
in de medisch en tandheelkundig specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ook adviseert 
het Capaciteitsorgaan over de op te leiden aantallen voor de initiële opleiding geneeskunde. Het doel van 
deze adviezen is om discrepanties tussen zorgvraag en zorgaanbod te verminderen en in de toekomst te 
voorkomen. Alle instroomadviezen worden uitgebracht op verzoek van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Het capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen & Ambulance verpleegkundigen is 
hier te downloaden via internet. Het capaciteitsplan 2020-2024 beroepen Geestelijke Gezondheid is hier via 
internet te downloaden. 

Stem op Invictus Sporter 
Edwin Vermetten is genomineerd voor de Laureus Sporting Moment of the Year Award 2018
Als Invictus sporter wist Edwin Vermetten zijn Britse tennispartner na een paniekaanval door een 
overvliegende helikopter te kalmeren, door een liedje uit de Disneyfilm Frozen te zingen. Deze actie van 
Edwin is symbolisch voor de kameraadschap en ondersteuning onder veteranen. Hij ontving hiervoor tijdens 
de Invictus Games in 2018 de ‘Above and Beyond Award’ een bijzondere Prijs voor Kameraadschap.
Edwin is nu één van de genomineerden voor de ‘Laureus Sporting Moment of the Year Award 2018’ die in 
februari wordt uitgereikt. Tot 4 februari kan hier via internet op hem gestemd worden.

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
Loopbaandagen voor burgerpersoneel in 2019
Ook dit jaar komen de loopbaanadviseurs van het Defensie Ondersteuningscommando weer op locatie. 
Burgermedewerkers die nadenken over hun loopbaan kunnen hiervoor terecht op de loopbaandagen, waar 
je informatie krijgt over loopbaanbegeleiding, Re-Employment, de vacaturebank en beroepskeuzetesten.  
Er is een CV-dokter aanwezig voor het geven van tips voor je curriculum vitae. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om een loopbaanquickscan te maken. De eerste loopbaandagen in 2019 worden gehouden  
op de volgende data en locaties:
•	  Dinsdag 29 januari 2019  Kromhoutkazerne Utrecht, gebouw V5 Waterliniezaal (10.00 tot 14:00 uur) 
•	  Donderdag 7 februari 2019  Frederikkazerne Den Haag, gebouw 31 zaal 101  (10.00 tot 14.00 uur)
•	  Dinsdag 12 maart 2019 MEA Amsterdam, gebouw 30 zaal Theems  (10.00 tot 14.00 uur)
•	  Donderdag 18 april 2019  Genm De Ruyter van Stevenickkazerne Oirschot,  

 KEK-gebouw in de bar “De Treffer”  (10.00 tot 14.00 uur)
Aanmelden kan ter plaatse bij de gastvrouw. Meer informatie: lbb.bp.dosco@mindef.nl

Presentaties MGZ-symposium 12 december 2018
De presentaties van het MGZ-symposium Veiligheid in de zorg: leidend of lijdend, zijn hier op intranet te 
downloaden. 

http://knowledgecenter.mindef.nl/kcenter/Content/8/data/tpc/c7e7c7f0-7ffd-42f0-8797-3c68a086e65e/Parts/Dfe%20050.pdf
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Over-het-Arboplatform
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Over-het-Arboplatform
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/blg-867294_tcm4-1407456.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866832
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866831
https://mylaureus.com/
mailto:lbb.bp.dosco@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/symposia/DMG_symposia.aspx
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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

Van burn-out naar veerkracht
Werk je als bedrijfs- of verzekeringsarts of A&O-psycholoog? Dan zie je 
waarschijnlijk regelmatig cliënten met burn-outklachten op je spreekuur.  
Wil jij leren hoe je burn-outverschijnselen kunt ombuigen naar veerkracht?  
In deze module leer je hoe je dit kunt gebruiken in je advisering aan 
medewerker en leidinggevende.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en A&O-psychologen
Datum: 12 maart 2019, Utrecht

Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht
Risicocommunicatie zoomt in op potentiële (gezondheids-)risico’s. 
Crisiscommunicatie gaat vooral over de acute fase, waarin een risico zich 
ontwikkelt tot een crisis. Kun jij in je werk te maken krijgen met ongevallen, 
rampen of andere risicovolle situaties? In deze tweedaagse module leer je  
hoe je in die gevallen omgaat met publiek en media. 
Voor wie: beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn op het gebied 

van veiligheid en (publieke) gezondheid die affiniteit hebben met 
medische milieukunde of infectieziektebestrijding.

Datum: 12 en 19 maart 2019, Utrecht

Training adviesvaardigheden
Adviseren neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties in  
de publieke gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Wil je bekend 
raken met het proces van adviseren? Zodat jouw adviezen worden opgevolgd? 
Doe dan deze driedaagse training adviesvaardigheden.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen werkzaam in de public 

health en andere professionals met een adviserende taak in de 
publieke gezondheidszorg of bedrijfsgezondheidszorg.

Datum: 3 en 17 april en 15 mei 2019, Utrecht

Infectieziekten en werk
Heb je mogelijk te maken met infectieziekten op het werk? Verdiep je dan in  

de preventie en aanpak van infectieziektebestrijding en outbreak management. 
Wil je leren hoe je infecties volgens de richtlijnen bestrijdt? Of hoe je collega 
van de GGD of arts M&G gebruik maakt van een handige app en  
LCI-richtlijnen? Volg dan deze dagen.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen werkzaam in de public 

health en andere professionals met een adviserende taak in de 
publieke gezondheidszorg of bedrijfsgezondheidszorg.

Datum: 4 en 11 april 2019, Bilthoven

Slaap en werk
Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties en 
belastbaarheid van werknemers. Wil je je inzicht vergroten op het gebied  
van slaap en werk? Wil je ontdekken welke behandelingen mogelijk zijn?  
Doe dan deze module.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum: 8 april 2019, Utrecht 

Solk en somatoforme stoornissen
Machteloosheid en ergernis wisselen elkaar vaak af als reactie op mensen 
met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Werk jij als 
arts, arboprofessional of re-integratiebegeleider en wil je leren hoe je deze 
problematiek het best kunt benaderen? Wil je daarnaast oefenen in het geven 
van professionele begeleiding? Volg dan deze module.
Voor wie: bedrijfsartsen en jeugdartsen
Datum: 9 april 2019, Utrecht 

Big data gebruiken in public health onderzoek
Data-gedreven technologie wint steeds meer terrein in ons dagelijks leven. 
Sensoren in wearables en apps leveren big (and messy) data. Wil je leren hoe 
je deze data adequaat inzet voor wetenschappelijk onderzoek in de publieke 
gezondheid? Doe dan deze module.
Voor wie: onderzoekers in de publieke gezondheid en epidemiologen
Datum: 10 april 2019, Utrecht 

Depressie en werk
Onderzoek wijst uit dat depressie de hoogste veroorzaker is van 
arbeidsverzuim. Werk je in de occupational health en heb je te maken met 
werknemers die uitvallen of dreigen uit te vallen door deze aandoening?  
In deze module leer hoe je de signalen herkent, beoordeelt en hoe je er over 
adviseert.
Voor wie: professionals in occupational health, die direct te maken hebben  

met werknemers met depressieve klachten.
Datum: 15 april 2019, Utrecht

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 

9-10 april: HFM-symposium ‘Evidence-based leader interventions for health and wellness’  
Het NATO Human Factors and Medicine panel (HFM) organiseert van 9-10 april in Berlijn het symposium 
‘Evidence-based leader interventions for health and wellness'. Klik hier op intranet voor het programma of 
kijk hier voor meer informatie op internet. 

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

Reacties of onderwerpen kunt u mailen naar p.burema@mindef.nl
Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet en op de startpagina Gezondheidszorg Defensie:
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030 - 218 42 47 of per e-mail: p.burema@mindef.nl

https://www.nspoh.nl/goedgekeurd-basistraining-voor-de-keuringsarts/
https://www.nspoh.nl/van-burn-out-naar-veerkracht/
https://www.nspoh.nl/risico-en-crisiscommunicatie-uitgelicht-2/
https://www.nspoh.nl/training-adviesvaardigheden-2/
https://www.nspoh.nl/infectieziekten-en-werk
https://www.nspoh.nl/slaap-en-werk-2/
https://www.nspoh.nl/solk-en-somatoforme-stoornissen-2/
https://www.nspoh.nl/big-data-gebruiken-in-public-health-onderzoek/
https://www.nspoh.nl/depressie-en-werk-2/
http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Program%20HFM-302%20Symposium_tcm4-1408803.pdf
https://events.sto.nato.int/
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Homepage_staf_DGO.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

Ren tegen kanker en voor het leven. Geef jouw race 
extra betekenis door geld op te halen voor baanbrekend 
kankeronderzoek en draag daarmee bij aan een wereld 
waarin niemand meer sterft aan kanker.
 
Schrijf je in voor het team en ren mee in Utrecht, 
Rotterdam, Amsterdam, Biddinghuizen of Eindhoven. 
Je ontvangt dan je startbewijs, een trainingsprogramma    
en ondersteuning tijdens elke stap die je zet.

WAAR REN 
JIJ MEE?

https://www.rentegenkanker.nl/
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NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
MINISTERIE VAN DEFENSIE - DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

E-mail: nmgt@mindef.nl

mailto:nmgt@mindef.nl

