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Aspirant-mariniers in speedmars naar de eindstreep, als slotstuk van een 
loodzware eindoefening. 
Marsen kan leiden tot overbelastingsblessures van met name de onderste 
extremiteiten. Naar het effect van het verhogen van de pasfrequentie bij het 
marsen op militaire laarzen is onderzoek gedaan (zie p. 57-63). 
Foto: Louis Meulstee, Mediacentrum Defensie.
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Gezocht: Vakantiekracht (verpleegkundige)
Stéphane Tijs, 39 jaar en woonachtig in Arnhem, heeft 
de neuromusculaire aandoening Spinale Musculaire 
Atrofie (SMA) type 2. Hij beheert een eigen stichting 
“Miles for Muscles” die wetenschappelijk onderzoek 
en projecten opzet en financiert op het gebied van 
levensbevordering voor mensen met een spierziekte. 
Naast vrijwilligerswerk is de invulling van vrije tijd voor 
hem erg belangrijk. De wereld rondreizen, nieuwe 
mensen leren kennen en andere culturen ontdekken is 
voor hem een grote passie. Klik hier voor een impressie 
van de bestemmingen die hij eerder heeft bezocht. 
Tussen eind juli en half augustus 2019 wil hij graag  
12 dagen op vakantie ergens in Europa. In gezelschap 

van een ervaren zorgverlener gaat de reis per bus in ieder geval de natuur in, een citytrip en naar de zon. 
Hiervoor is hij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde vakantiekracht. Deze heeft erg veel tijd 
voor zichzelf, ca. 18 uur per etmaal, en worden de overnachtingen volledig vergoed alsook de reiskosten 
van Arnhem naar de vakantiebestemming en retour. Voor de werkzaamheden staat een vergoeding van 
€ 250,00 bruto per dag. Vanwege zijn aandoening is hij aangewezen op o.a. een elektrische rolstoel, 
volledige ADL-ondersteuning, sondevoeding en invasieve beademing. Om deze reden bestaan de 
werkzaamheden uit verzorgende en verpleegkundige taken. De vakantiekracht dient in het bezit te zijn 
van het certificaat thuisbeademing of, indien hiervan niet in het bezit, een eendaagse cursus te volgen. 
Samen met een ervaren zorgverlener wordt de vakantiekracht begeleid in het vervolgtraject. Het bezit 
van een rijbewijs is een must. Overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden tijdens de 
sollicitatiegesprekken besproken. 
Zij die deze uitdaging aandurven kunnen een mail sturen naar pgb.stijs@gmail.com en daarbij voegen  
het cv met motivatie.

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

Beste lezers,

Zou deze mei-editie van het NMGT op papier zijn verschenen dan had u zeker kunnen vaststellen dat dit 
een dikkere uitgave is dan het vorige nummer. Het aanbod van kopij zit gelukkig weer in de lift. Misschien 
is dit een gevolg van de aankondiging dat het tijdschrift wordt herzien en ook een andere naam zal krijgen. 
Er wordt aan gewerkt en zoals al eens in het verleden maar dan om een andere reden is opgemerkt “Een 
broedende kip moet je niet storen”. Toen ging het om mevrouw Ien Dales, minister van Binnenlandse zaken, 
die in december 1994 vanuit het raam van haar werkkamer politieagenten toesprak m.b.t een nieuwe cao.
En dan de inhoud. In deze uitgave treft u een artikel aan van de IMG waarin nog eens wordt benadrukt 
hoe om te gaan met de dienstmutatie/inzetbaarheidsadvies. Voor de meesten van u wel bekend, maar het 
extra onder de aandacht brengen van de uitvoering kan zeker geen kwaad. In een volgend artikel is een 
onderzoek beschreven naar het effect van het verhogen van de pasfrequentie bij het marsen op militaire 
laarzen. Bij het militaire beroep behoort marsen, en dit kan leiden tot overbelastingsblessures. Verder is een 
onderzoek beschreven naar langetermijnimpact en psychologische factoren van een militaire uitzending 
onder de titel ‘De Prospectie in Stress-gerelateerd Militair Onderzoek (PRISMO) studie in de Nederlandse 
strijdkrachten’. (De Engelstalige versie is eerder verschenen in BMJ Open d.d. 5 maart 2019).
Verder nog een verwijzing naar het 6th WSES Congress dat gehouden zal worden van 25 tot 28 juni 2019 
in het Radboudumc, Nijmegen. Dit congres zal gericht zijn acute zorg met de nadruk op acute chirurgie. 
Toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland zijn hiervoor aangetrokken.
Ten slotte een oproep van Stéphane Tijs voor een hulpverlener tijdens zijn vakantie. Een mooie uitdaging.

Ik wens u veel leesplezier,
De Hoofdredacteur NMGT

Kolonel H. van der Wal
MHBA MHA EMSD

https://youtu.be/qhQXga1VS2Y
mailto:pgb.stijs@gmail.com
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De Inspectie-blik op de dienstmutatie / het inzetbaarheidsadvies
In de militaire gezondheidszorg is de dienstmutatie een reeds lang bekend 
fenomeen. Doorgaans wordt eronder verstaan een door of namens de 
verantwoordelijk militair arts (VMA) gegeven advies om in verband met 
gezondheidsklachten en/of een ziekte of aandoening (een deel van) lichaam 
of geest tijdelijk niet of minder te belasten. Het advies richt zich dan in beginsel 
zowel tot de betreffende militair als tot diens commandant. De militair is 
daarbij verplicht zich te houden aan de hem ter zake door de VMA gegeven 
voorschriften1 en de commandant is gebonden aan de door of namens de VMA 
gegeven gevraagde of ongevraagde inzetbaarheidsadviezen2. Dit geldt ook 
voor een advies betreffende de uitzendgeschiktheid van de militair. Dit alles lijkt 
heel duidelijk. Toch wordt de Inspectie Militaire Gezondheidszorg regelmatig 
geconfronteerd met handelen dat in strijd is met de hierboven aangegeven regels.
Het gaat daarbij om de wijze waarop militairen omgaan met hen door of namens 

de VMA gegeven voorschriften. Herhaaldelijk blijkt dat zij deze beschouwen als goedbedoelde maar 
vrijblijvende adviezen die zij naar eigen inzicht al dan niet (gedeeltelijk) kunnen opvolgen, respectievelijk 
naast zich neer kunnen leggen. Soms consulteren zij dan tevens een civiele hulpverlener die - niet 
gehinderd door enig inzicht in de militaire werksituatie - een afwijkend advies geeft; soms handelen deze 
militairen ook op grond van eigen inzicht. Resultaat is dat zij de commandant niet informeren en toch 
gewoon deelnemen aan een oefening, of voor hen schadelijk geachte werkzaamheden verrichten. Het mag 
duidelijk zijn dat hiervoor juridisch geen ruimte is - het kan zelfs tot rechtspositionele sancties leiden - doch 
ook dat het vanuit het belang van een goede geïntegreerde gezondheidszorg niet aanvaardbaar is.
Daarnaast gaat het ook om de wijze waarop commandanten omgaan met het door de VMA gegeven 
medisch oordeel, respectievelijk het daarop gebaseerde inzetbaarheidsadvies. Dit wordt door hen namelijk 
niet altijd voldoende erkend en gerespecteerd. Weliswaar zijn er geen recente meldingen meer ontvangen 
over het daadwerkelijk verscheuren van mutatiebriefjes door kaderleden; het komt nog wel regelmatig voor 
dat genomen maatregelen en/of opgedragen werkzaamheden niet in lijn zijn met gegeven dienstmutaties / 
inzetbaarheidsadviezen.
Volgens de toepasselijke regelgeving is het afwijken van een inzetbaarheidsadvies slechts mogelijk tijdens 
operationele inzet onder gevechtsomstandigheden en alleen voor de duur daarvan. Het moet dan gaan 
om een veiligheidsbelang of een ander zwaarwegend operationeel belang. Het afwijken moet bovendien 
worden gemeld aan de Senior Medical Officer (SMO) en worden vastgelegd in het medisch dossier en 
personeelsdossier van de militair.
In geval van vragen of bedenkingen kan de militair en/of de commandant nadere toelichting vragen aan de 
VMA, zonder diens oordeel of advies ter discussie te stellen. Houdt de militair en/of de commandant zijn 
bedenkingen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij de stafarts van het operationeel commando. Deze 
kan hierop met de VMA overleggen over eventuele bijstelling van het advies of het overwegen van een 
herbeoordeling. Er is in ieder geval geen enkele ruimte voor de commandant tot het zelfstandig terzijde 
leggen van het inzetbaarheidsadvies op grond van eigen afwijkende inzichten, al dan niet ingegeven door 
bevriende externe medici.
Bij dit laatste past wel een kanttekening aan het adres van de (V)MA. Deze dient naast de militair ook de 
commandant in zijn adviezen zo duidelijk mogelijk te informeren over de inzetbaarheidsbeperking(en), 
en daarbij het oog gericht houden op de specifieke functie van de militair en de daaraan verbonden 
belastende werkzaamheden. Eventuele vragen in dat kader dient hij zo goed mogelijk te beantwoorden, 
zonder de onderliggende medische aandoening of andere medische bijzonderheden prijs te geven. 
Het is dan vervolgens aan de commandant om te bepalen hoe en waar hij de militair met inachtneming 
van de verkregen informatie kan inzetten. Als de militair arts dit laatste - al dan niet met een oneigenlijk 
beroep op het medisch beroepsgeheim - zelf meent te moeten invullen, dan treedt hij hiermee in de 
verantwoordelijkheden van de commandant en roept hij zelf een discussie op over zijn “medisch” oordeel.
Vanuit de Inspectie zal er blijvend op worden toegezien dat militairen, commandanten en militair artsen met 
respect voor elkaars functie, verantwoordelijkheden, taak en deskundigheid zullen omgaan met de hiervoor 
beschreven zienswijze, voor een goede militaire gezondheidszorg is de uitvoering hiervan essentieel.

Noten:
1 Artikel 12h-lid 2 Militaire Ambtenarenwet.
2 Artikel 12h-lid 6 Militaire Ambtenarenwet en parlementaire toelichting; SG-aanwijzing A/982 Richtlijn SMT onder 11; DMG-richtlijn 04 Advisering in 

geval van inzetbeperkte militairen.

O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L
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The effects of increasing cadence on vertical ground reaction 
forces when walking in military boots
by Lieutenant Colonel MC Wes O. Zimmermanna,b, Niels M. Duijvesteijn BScc 

a Department of military sports medicine (Training Medicine & Training Physiology [TGTF]), Royal Netherlands Army, Utrecht, The Netherlands. 
b Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland, USA.
c Free University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
Article received April 2019.

Abstract
Background and purpose
Road marching is a common military task. It is associated with a risk of developing overuse 
injuries of the lower extremities. From 2016 onward, gait retraining of marching in military 
boots has been introduced in regular care for service members with exercise related leg 
pain. The purpose of this study was to evaluate regular care, in this case, measure vertical 
ground reaction forces and bone load when walking in military boots, at self-preferred 
cadence and at five percent increase.
Study design
Within-subject Design (repeated measures in a laboratory setting).
Methods
Service members (n=21) performed two walking trials (15 minutes each) in military boots  
on an instrumented treadmill, while wearing a load sensor on both legs, at 5 km/h and  
1% incline. During the first trial all subjects walked using their preferred walking style. 
During the second trial half of the subjects received a single cue (group 1): “increase 
cadence by 5%”. The other half received two cues (group 2): “increase cadence by 5%”  
and “try to reduce heel strike”. Walking comfort was assessed by survey.
Results
All vertical ground reaction variables decreased in trial 2 by 2.2 - 9.0 percent. Not all 
reductions were statistically significant. Adding the cue “try to reduce heel strike” did not 
result in a larger reduction of the parameters of interest. The intervention did not lead to a 
reduction of bone load in group 1 or group 2. Subjectively most patients were comfortable 
with the five percent cadence increase.
Conclusion
Increasing cadence by five percent when walking in military boots, reduced vertical 
ground reaction forces by 2.2 - 9.0 percent per step. A reduction of bone load was not 
found; the reduced vertical ground reaction forces per step and the increased number of 
steps performed may neutralize the effects on bone load. Subjectively most patients were 
comfortable with the five percent increase of cadence.

Introduction
Service members are required to maintain a high level of physical fitness in order to perform 
their tasks in various environments and conditions. They achieve their fitness through mandatory 
physical training with the unit and optional physical training during personal time. Road marching is 
part of the mandatory training in the Royal Netherlands Army. It is an endurance activity that can be 
done on any terrain, involving walking a specific distance, often while carrying weight in a military 
backpack. The goal of road marching is to improve task specific stamina and strength. This type of 
marching has been associated with a variety of musculoskeletal overuse injuries, particularly of the 
lower extremities1-3. Exercise related leg pain is a group of overuse injuries that frequently result in 
termination of a military training course4.  Consequently, a loss of manpower, training time and high 
costs for medical care are encountered2,5. In the Netherlands armed forces Medial Tibial Stress 
Syndrome, Chronic Exertional Compartment Syndrome and a combination of these two are the 
most common diagnoses in the exercise related leg pain group4.
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Recently gait retraining of running has been introduced as treatment for service members with 
exercise related leg pain6,7. In a military setting two shod conditions are relevant: shoes and boots8. 
Strategies for gait retraining comprise among others: 1. Increase cadence; 2. Change foot strike 
pattern; 3. Adjust body position (stand up taller). To the best of our knowledge, only one study 
looked into the effect of modifying marching technique as a treatment for service members with 
exercise related leg pain9. This study was performed in our own department. Service members 
with exercise related leg pain were trained during five weeks to reduce step length and reduce the 
force of striking the heel on the ground. Post intervention reductions of lower leg symptoms and an 
increase in marching performance was found. From 2016 onward, increasing cadence of walking 
has been part of regular care for service members with exercise related leg pain. In this study we 
set out to measure the immediate effects of increasing walking cadence by five percent on vertical 
ground reaction forces and bone load in a group of military patients diagnosed with exercise related 
leg pain. 

Methods and materials
This study was performed at the Department of Military Sports Medicine of the Royal Netherlands 
Army in Utrecht, The Netherlands (TGTF). The department is a secondary care institution. This 
study was executed as part of regular care for service members diagnosed with exercise related 
leg pain. National law does not require consultation of a medical ethics board for this type of study. 
Patients were informed regarding the nature of the study and gave written informed consent. The 
collected data were processed anonymously.

Participants
From September through November 2018, 21 patients in a conservative treatment program for 
exercise related leg pain were asked to participate in this study. Inclusion criteria were: 1. Age 
between 18 and 30 years old; 2. The patient indicated marching was a relevant task for their military 
specialty. Exclusion criterion was: it was likely that the participant could not perform the marching 
trials without pain. From the medical records the following information was obtained: age (years), 
height (cm), weight (kg), diagnosis, duration of symptoms (months), brand of military boots (name).

Experimental Procedure
First, all participants were asked to walk on an instrumented treadmill at 5-km/h and 1% incline, for 
one minute and they were instructed to walk according to their personal style. During the last  
30 seconds of this minute, the preferred cadence (steps per minute) of the subject was determined. 
Five km/h is the required speed for the yearly mandatory marching test for all military personnel. 
Subsequently, all subjects performed two marching trials, each lasting 15 minutes, on an 
instrumented treadmill. Each time, speed was set at 5-km/h with an incline of 1%. Figure 1 shows 
the study procedure.

Trial 1
All subjects performed the first marching trial with the following instruction: “walk comfortably on 
preferred cadence”. To assure steady cadence, subjects had visual and audible feedback from a 

Figure 1. Study procedure. All participants (n = 21) perform trial 1. Nine participants perform trial 2a, 12 participants perform trial 2b;  
all participants are surveyed.

 

Total study population 
(n=21)

Trial 1 (15min)
pre-intervention

(preferred cadence)

Group 1 (n=9)

Break (15min)
Trial 2a preparation

Trial 2a (15min)
intervention
(1 cue, n=9)

Group 2 (n=12)

Break (15min) 
Trial 2b preparation

Trial 2b (15min)
intervention

(2 cues, n=12)

Post-experiment 
survey
(n=21)
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metronome on a smart phone that was set on subjects preferred cadence.
The following parameters were measured during two minutes of the 15-minute trial  
(minute 1.00-2.00 and minute 13.00-14.00): Cadence (steps per minute), stride length (cm),  
Peak Force (N) and Peak Pressure (N/cm2) in three different sections of the foot; fore-foot,  
mid-foot and heel (rear foot). Measurements from the second and fourteenth minute were 
averaged. After trial 1 all subjects had a 15-minute break. During this break the researcher 
introduced the cues for trial 2a and 2b and subjects had a 60-second period to practice on the 
treadmill in preparation for the second trial. 

Trial 2
For the second 15-minute marching trial, subjects were divided into two groups: Group 1 and 
Group 2. Subjects in group 1 (trial 2a) received a single cue: increase cadence by five percent. 
Subjects in group 2 (trial 2b) received two cues: increase cadence by five percent and try to alter 
your strike pattern to reduce the force of heel strike. The verbal cue “try to reduce heel strike” was 
given once every five minutes (three times) to remind patients to decrease the force of heel strike. 
During trial 2a and 2b the exact same parameters were measured as during trial 1. 

Instrumented treadmill
The treadmill used in this study, H/P/Cosmos Mercury, is serviced yearly. The gait analysis software 
(Zebris Medical, Isny, Germany, version 2013) allowed for kinetic and kinematic measurements in 
three sections of the foot, as described earlier (Figure 2).

IMeasureU (IMU) sensors
During all trials, subjects wore two IMU sensors (Vicon Motion Systems, Oxford, UK), one on each 
lower leg, directly above the military boot, on the flat surface of the distal tibia. The IMU sensors, or 
accelerometers, placed on the tibia, measured peak impact accelerations. These measurements 
are thought to represent the loads experienced by the underlying musculoskeletal tissue10,11. 
IMU sensors work at 1000 Hz (frames/sec). With the accompanying software, the Accumulative 

Bone Load was calculated. 
Accumulative bone load 
theoretically depends on:  
1. The total number of steps 
taken 2. The size of the impact 
derived from each step. In 
this article where bone load 
is written, accumulative bone 
load is meant. During each 
marching trial, IMU sensors 
recorded bone load for  
15 consecutive minutes.  
With one sensor on each leg, 
each trial yielded two bone 
load values.

Subjective measurements
A verbal numeric pain rating 
scale (0-10) was used  
10 minutes into all marching 
trials to assure subjects 
performed the trials without 
pain. After trial 2, all subjects 
were requested to fill in a 

Figure 2. Subject on the instrumented treadmill. 
Note: the IMU sensors (accelerometers = load monitors) are covered by the socks and therefore not visible.  
The researcher is at the computer desk.
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two question survey regarding level of comfort (on a 1-5 scale) during the walking trials and the 
applicability of the new walking technique.

Statistics
Descriptive analyses were used to present measurements of trial 1 and trial 2.
Statistical analysis was performed (SPSS Statistics 23, IBM, USA) to test for significant differences 
in variables between trial 1 and trial 2a, and trial 1 and trial 2b. For this, paired samples T-Tests 
were used and the level of significance was set at 0.05, power 0.80.

Results
Twenty-one subjects were enrolled in this study. Table 1 presents baseline characteristics of the 
study population. None of the subjects reported pain during both trials. 
Table 2 shows that group 1 and group 2 both increased cadence and reduced stride length equally. 
Overall, all vertical ground reaction forces measured with the instrumented treadmill were lower in 
Trial 2 than in Trial 1, but not all reached a statistically significant reduction. The reductions in force 
and pressure achieved with additional cues (group 2, trial 2b) were not greater than those achieved 
with a five percent cadence increase only (group 1, trial 2a).
The IMU-sensor measurements are presented in Table 3. The step count as measured by the 
IMU sensors showed unexpected right versus left leg discrepancies, within individuals, in several 
cases. It was decided to only use measurements where the step count did not differ more than 
1.5% between the left and right leg. Furthermore, the trials were designed to increase step count 
by 5%. If the sensors were of by > 1.5%, i.e. recorded less than 3.5 percent increase or more than 
6.5 percent increase, measurements were also dropped. Therefore, only 14 left and 14 right sensor 
outcomes where used for final analysis. The bone load values for group 1 were inconclusive: the 
left leg sensors measured a 2.9% decrease, the right leg sensors a 4.9% increase. 
Table 4 shows the results of the two question survey. The level of comfort while walking with the 
new technique averaged 3.6 ± 0.5 in group 1, and 3.6 ± 0.9 in group 2. All but one subject scored 
the level of comfort a 3 or higher, which is indicative for a neutral level of comfort. When subjects 
were asked if they could maintain the new marching technique for more than one hour, 15/18 (71%) 
answered they would have no difficulties. None of the subjects reported pain during both trials.

Discussion
The purpose of this study 
was to assess the immediate 
effects of increasing cadence 
(with and without additional 
cues), when walking in 
military boots on vertical 
ground reaction forces and 
bone load. Participants 
where service members with 
exercise related leg pain. 
Gait retraining of marching, in 
this case increasing cadence 
by 5%, was part of regular 
care. The findings suggest 
that increasing cadence by 
five percent causes small 
reductions of peak force 
in all three sections of the 
foot. Larger and statistically 
significant reductions were 

Factor Total (n = 21)

Age 22.9 ± 3.2 (19,29)

Male
Female

17 (81%)
4 (19%)

Height Male
Height Female

182.9 ± 6.3 (166,191)
167.0 ± 4.3 (163,173)

Weight Male
Weight Female

90.2 ± 10.7 (70,118)
65.3 ± 7.5 (58,75)

Diagnosis
MTSS
CECS
BOS
MTSS + CECS
MTSS + BOS

5 (23.8%)
1 (4.8%)
2 (9.5%)
10 (47.6%)
3 (14.3%)

Duration of symptoms (months) 17.5 ± 18.7 (4,60)

Brand of boots (standard, Meindl)
Brand of boots other

13 (62%)
8 (38%)

MTSS = Medial Tibial Stress Syndrome, CECS = Chronic Exertional Compartment Syndrome,  
BOS = Biomechanical Overload Syndrome
Table 1. Subject Characteristics. Continuous variables are presented as Mean ± Standard 
Deviation (Minimum Value, Maximum Value).
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observed in peak pressures. The differences in force reduction between study groups 1 and 2 were 
small, indicating that adding the second cue, “try to reduce heel strike”, did not result in a larger 
reduction of vertical ground reaction forces in this experiment. From the survey it was learned that 
most patients were comfortable with the increased marching cadence.
The effects of increasing cadence on bone load were small and inconclusive. In some cases, within 
one individual, a decrease in one leg and an increase in the other was recorded. Accumulative 
bone load theoretically depends on two factors: the number of steps, and the intensity of impact of 
each step. In trial 2 a five percent increase of steps was planned. The fact that bone load overall 
did not increase, may imply that the bone load reduction obtained by less forces per step was 
neutralized by the bone load increase caused by the increased number of steps.
The findings of this study are similar to those reported previously by Helmhout et al.9. In their 
studies, a five-week gait retraining program of marching was given to six patients with CECS. At 
evaluation a five percent increase in cadence was achieved. No differences were seen in peak 
force, and peak pressure at the heel decreased by 3.3%. The most important finding of that study 
was the improved self-assessed leg condition and marching performance. Combining the studies 
it seems that a five percent increase in cadence when walking in military boots has a larger effect 
on subjective, self-assessment scores of leg condition, than on objective vertical ground reaction 
forces.

* indicates significant difference between pre- and post-intervention trial.
Table 2. Measurements of Trial 2a vs Trial 1 (Group 1) and Trial 2b vs Trial 1 (Group 2), Mean ± Standard Deviation. 
Note: all Forces and Pressures measured were lower in Trial 2a and 2b vs Trial 1, but not all reached statistical significance. 

Table 3. Accumulative Bone Load values as measured with the IMU-sensors. 
Note: the difference in bone load reported for the same trial by the left and right sensors  
(e.g. Group 1, Trial 1, left leg sensor 108.7; Group 1, Trial 1, right leg sensor 98.6; etc.).

Q1 = Question 1; Q2 = Question 2.
1 = extremely uncomfortable; 2 = moderately uncomfortable; 3 = neutral; 4 = moderately comfortable; 5 = extremely comfortable.
Table 4. Survey results (n = 21); presented as the number of answers obtained on two questions.

Group 1 (n = 9) Group 2 (n = 12)

Trial 1 Trial 2a Δ% p-value Trial 1 Trial 2b Δ% p-value

Cadence (steps/min) 110 ± 5 116 ± 5 111 ± 4 116 ± 4

Stride (cm) 149.3 ± 6.2 142.6 ± 5.7 149.3 ± 5.0 142.2 ± 5.1

Peak Force (N)
Forefoot
Midfoot
Heel

907 ± 131
382 ± 79
590 ± 54

873 ± 137
366 ± 79
574 ± 62

-3.8
-4.2
-2.7

0.02*
0.11
0.27

814 ± 114
325 ± 60
514 ± 78

764 ± 104
318 ± 75
501 ± 71

-6.1
-2.2
-2.5

<0.01*
0.56
0.26

Peak Pressure (N/cm2)
Forefoot
Midfoot
Heel

37.8 ± 9.0
39.0 ± 10.0
41.5 ± 9.1

35.1 ± 8.4
36.0 ± 9.5
37.9 ± 8.6

-7.1
-7.7
-8.8

<0.01*
<0.01*
<0.01*

43.4 ± 7.5
38.1 ± 5.9
42.3 ± 6.0

42.0 ± 7.7
35.6 ± 5.5
38.5 ± 5.7

-3.2
-6.6
-9.0

0.13
<0.01*
<0.01*

Left leg sensor Right leg sensor

Trial 1 Trial 2 Δ% Trial 1 Trial 2 Δ%

Group 1 108.7 ± 20.4 105.6 ± 9.1 -2.9 98.6 ± 9.7 103.4 ± 10.1 +4.9

Group 2 102.2 ± 14.0 95.2 ± 9.7 -6.8 105.0 ± 14.1 103.1 ± 12.2 -1.8

Q1, level of comfort 1 - 5 Q2, maintainable for > 1 hour?

Group 1 2 3 4 5 Yes No Don’t know

1 (n = 9) 0 0 4 5 0 7 1 1

2 (n = 12) 0 1 5 4 1 8 2 2
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The findings of this study can also be compared to studies on gait retraining of running. 
Wellenkotter et al. found that a five percent increase in cadence while running resulted in small, but 
statistically significant, effects on total and regional plantar loading variables12. However, walking- 
and running biomechanics differ in many ways, and further comparisons between walking and 
running must be done very cautiously13.
It is of importance to acknowledge the limitations of this study. The small sample size reduces 
the power of the findings. Furthermore, follow-up measurements were not performed. Only the 
immediate effects of increased walking cadence were studied and participants were given a very 
short period of training time to work out the gait retraining cues. Executing the second cue: “try 
to reduce heel strike” was difficult to execute within the given time-frame. During trial 2 the cue 
“try to reduce heel strike” was given several times as described in the methods section, but no 
measurements were performed to objectify whether a change in marching technique was actually 
achieved. Furthermore, the IMU sensors used in this study were not validated to our methods of 
research and unfortunately, the results were unreliable in 14 of 42 measurements (33.3%). Despite 
several discussions with the manufacturer, it was not possible to find out the exact origin of the 
measurement aberrations encountered. Consequently, a large percentage of measurements had to 
be discarded. A final limitation of this study is related to the fact that all our subjects performed the 
trials in their own military boots. Thirteen/21 subjects (62%) wore the standard boot supplied by the 
Royal Netherlands Armed Forces (Meindl, Germany). This boot weighs slightly less than 1 kg per 
foot. The other subjects wore boots of several different brands, with different design properties and 
mostly lower weight. Boot design is known to have an influence on shock attenuation and walking 
biomechanics and should be controlled for in future studies14. Despite the limitations, this study 
provides practical information for therapists and physicians treating patients with marching related 
overuse injuries of the lower extremities.
For future research the following recommendations can be made: 1. use a larger sample size;  
2. provide all subjects with the same military boots; 3. Perform follow up measurements after a 
period of habituation to the new marching cadence (e.g. 4-6 weeks); 4. Vary cadence increases,  
try 7, 8 or 10 percent; 5. Measure load with more reliable instruments.

Conclusion
Increasing cadence by five percent when walking in military boots, reduced vertical ground reaction 
forces by 2.2 - 9.0 percent per step. A reduction of bone load was not found. A reduction of overall 
bone load achieved by less vertical forces per step may be neutralized by the increased number 
of steps performed. Subjectively most patients were comfortable with the five percent increase of 
cadence. This information is relevant to therapists and physicians who treat patients with overuse 
injuries from walking and marching.
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HET EFFECT VAN HET VERHOGEN VAN DE PASFREQUENTIE BIJ HET MARSEN OP 
MILITAIRE LAARZEN

Achtergrond en doelstelling
Marsen (‘verplaatsen te voet’) is inherent aan het militaire beroep. Het is bekend dat marsen 
kan leiden tot overbelastingsblessures van met name de onderste extremiteiten. Vanaf 2016 
is ‘marsles’ een vast onderdeel van het behandelprogramma voor militairen met een diagnose 
in de groep ‘Onderbeenklachten’. De doelstelling van dit onderzoek was een evaluatie van dat 

S A M E N V A T T I N G

http://www.vicon.com
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behandelprogramma, met name, een meting van verticale krachten en botbelasting bij wandelen 
op laarzen met eigen pasfrequentie en met een opgelegde toename van vijf procent.
Onderzoeksopzet
Herhaalde metingen bij dezelfde individuen (in een looplaboratorium).
Methode
Militairen (n=21) volbrachten twee wandeltesten van 15 minuten elk, op laarzen, op een loopband, 
die verticale krachten kan meten. De loopsnelheid was steeds 5 km/uur, de helling 1 procent.  
Zij droegen ook accelerometers aan beide onderbenen, om botbelasting te meten.  
Bij wandeltest 2 kreeg de helft van de deelnemers (Groep 1) één aanwijzing: “breng de 
stapfrequentie vijf procent omhoog”. De andere deelnemers (Groep 2) kregen twee aanwijzingen: 
“breng de stapfrequentie vijf procent omhoog” en “probeer minder zwaar op de hak te landen”. 
Wandelcomfort werd bevraagd.
Resultaten
Alle gemeten verticale krachten werden 2.2 - 9.0 procent minder bij wandeltest 2. Niet alle 
reducties waren statistisch significant. Het toevoegen van de aanwijzing “probeer minder zwaar op 
de hak te landen” resulteerde niet in een extra vermindering van verticale krachten. Botbelasting 
werd niet minder bij wandeltest 2. De meeste proefpersonen ervaarden de vijf procent verhoging 
van pasfrequentie ‘comfortabel’.
Conclusie
Bij het wandelen op militaire laarzen werden de verticale krachten met 2.2 - 9.0 procent 
verminderd, nadat de pasfrequentie met vijf procent werd opgevoerd. Een vermindering van 
botbelasting werd echter niet gevonden. De reductie van botbelasting bereikt door minder verticale 
krachten per stap wordt vermoedelijk tenietgedaan door het toegenomen aantal stappen.  
De patiënten ervaren de vijf procent verhoging van pasfrequentie als comfortabel.
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Samenvatting
Doel
De Prospectie In Stress-gerelateerd Militair Onderzoek (PRISMO) studie is opgezet om beter 
begrip te verkrijgen van de langetermijnimpact van een militaire uitzending op de psychische 
gezondheid als ook om de verschillende biologische en psychologische factoren in kaart 
te brengen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van stress-gerelateerde psychische 
klachten na uitzending. 
Deelnemers
Het PRISMO-cohort bestaat uit een steekproef Nederlandse militairen die tussen 2005 en 
2008 zijn uitgezonden naar Afghanistan. Baseline dataverzameling resulteerde in deelname 
van 1032 militairen. Zowel gevechtseenheden als ondersteunende eenheden zijn geworven 
om de representativiteit van de steekproef ten opzichte van de gehele populatie uitgezonden 
militairen te verhogen.
Bevindingen tot nu toe
De prevalentie van psychische klachten verhoogt na uitzending, maar symptoomprogressie 
over de tijd lijkt specifiek te zijn voor de verschillende typen psychische klachten. In het geval 
van posttraumatische stressklachten vonden we een kortetermijnstijging van gerapporteerde 
symptomen binnen de eerste zes maanden na uitzending (8.2%) en een langetermijnstijging 
op vijf jaar na uitzending (12.9%). Verschillende biologische kwetsbaarheidsfactoren 
bleken geassocieerd met de ontwikkeling van stress-gerelateerde klachten na uitzending, 
waaronder glucocortocoïde receptor-sensitiviteit en testosteronniveau. Tot op heden zijn er 
34 publicaties verschenen die gebaseerd zijn op de data van het cohort.
Toekomst
Verschillende analyses zijn gepland waaronder de berekening van nieuwe prevalentiecijfers 
op tien jaar na uitzending en trajectanalyses die de longitudinale ontwikkeling van 
psychische klachten in kaart brengen. Daarnaast willen we gebruik maken van ‘machine 
learning’ technieken om predictie- en netwerkmodellen te ontwikkelen voor verschillende 
psychische klachten, waarbij zowel biologische, psychologische als sociale factoren 
meegenomen worden. 

Introductie
De PRISMO-studie is in 2005 opgezet door het onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg (voorheen Dienst Militaire Psychiatrie van het Centraal Militair Hospitaal) 
van het ministerie van Defensie om prospectief en longitudinaal onderzoek te verrichten naar 
de onderliggende biologische factoren van de psychische gezondheid bij Nederlandse troepen 
uitgezonden naar Afghanistan. Bij aanvang van de studie werd de langetermijnimpact van een 
uitzending en de blootstelling aan oorlogsgeweld op de psychische gezondheid al op grote 
schaal erkend. Epidemiologisch bewijs vanuit verschillende studies liet zien dat de incidentie van 
psychologische problemen na uitzending substantieel was1. Echter, zowel etiologisch bewijs als 
biologische determinanten ontbraken bijna volledig, ondanks het belang van, en de sterke vraag 
naar, dergelijke kennis. Om deze reden hebben we prospectief onderzoek gefaciliteerd naar de 
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associatie tussen biologische stress-gerelateerde systemen en het optreden van psychische 
problemen bij uitgezonden militairen. Met het oog op de troepenomvang en verwachte duur bood de 
Nederlandse deelname aan de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan een 
unieke kans om beter begrip te krijgen van de langetermijngevolgen van een militaire uitzending 
op de psychische gezondheid, en om de verschillende biologische en psychologische factoren in 
kaart te brengen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van stress-gerelateerde psychische 
klachten. Waar andere internationale cohortstudies geprobeerd hebben om de impact van militaire 
dienst en uitzending te adresseren, onderscheidt PRISMO zich van andere cohorten door het 
afnemen van een meting voor uitzending (cf. The King’s Cohort2), het verzamelen van biologische 
data naast psychologische data (cf. The Millennium Cohort2, The Cooperative Studies Programme 
No. 5663) en de inclusie van een langetermijnfollow-upperiode tot tien jaar na uitzending (cf. The 
Army Study to Assess Risk & Resilience in Servicemembers - Pre/Post Deployment Study4, Marine 
Resilience Study5). Bevindingen uit het PRISMO-cohort kunnen bijdragen aan het genereren van 
nieuwe inzichten over kwetsbaarheid en weerbaarheid, en helpen daarnaast bij de identificatie van 
factoren die de psychische gezondheid van militairen en veteranen kunnen beschermen. Het doel 
van het huidige artikel is om een volledig overzicht te geven van de PRISMO-cohortstudie en haar 
belangrijkste bevindingen tot nu toe. 

Cohort beschrijving
Studiedeelnemers, opzet en follow-up

De intentie van de PRISMO-studie was het 
werven van een cohort van duizend 
Nederlandse militairen die tussen 2005 en  
2008 onder vlag van ISAF naar Afghanistan  
zijn uitgezonden als onderdeel van de 
Provinciale Reconstructie Teams of als 
onderdeel van Task Force Uruzgan. De 
steekproefgrootte was gebaseerd op een 
benodigd aantal van vijftig posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) gevallen in het cohort  
en een verwachte PTSS-prevalentie van  
vijf procent in de studiepopulatie. De werving 
liep van maart 2005 tot mei 2008 en vond plaats 
door middel van mondelinge presentaties op 
verschillende Nederlandse kazernes. Zowel 
gevechtseenheden als ondersteunende 
eenheden werden geworven om de 
representativiteit van de steekproef ten opzichte 
van de gehele populatie uitgezonden militairen 
te verhogen. In ruil voor deelname werd een 
financiële compensatie geboden. Na het lezen 
van de studie-informatie heeft een totaal van 
1032 potentiële deelnemers zich opgegeven 
voor deelname en een geschreven informed 
consent afgegeven. Een totaal van 1007 
studiedeelnemers is uiteindelijk uitgezonden 
voor vier maanden. De totale steekproef 
vertegenwoordigt ongeveer vier procent 
van alle Nederlandse militairen uitgezonden 
naar Afghanistan als onderdeel van ISAF. 
Demografische gegevens en andere kenmerken 
van het cohort staan beschreven in Tabel 1. 

Variabele N %

Geslacht 
  Man
  Vrouw

921
86

91,5
8,5

Leeftijd (jaren)a

  < 21
  21-24
  25-29
  30-34
  35-39
  40-44
  ≥ 45

139
327
201
118
68
64
83

13,9
32,7
20,1
11,8
6,8
6,4
8,3

Opleidingsniveaua,b

  Laag
  Middelbaar
  Hoog

366
442
102

40,0
48,4
11,2

Relatiea

  Ja
  Nee

552
344

61,6
38,4

Ranga

  Manschap
  Korporaal
  Onderofficier
  Subalterne officier en hoofdofficier

394
203
251
132

40,2
20,7
25,6
13,5

Eerdere uitzendingena

  0
  1
  2
  ≥ 3

479
229
104
87

53,3
25,5
11,6
9,7

a Groepsgroottes tellen mogelijk niet op tot het totaal aantal deelnemers door 
ontbrekende gegevens in de beschrijvende waarden. 

b Opleidingsniveau (International Standard Classification of Education (ISCED)  
levels): Laag = primary and lower secondary education; Middelbaar = upper 
secondary, post-secondary non-tertiary, and short cycle tertiary education;  
Hoog = bachelor, master, and doctoral education.

Tabel 1: Kenmerken van het PRISMO-cohort voor uitzending (N=1007).
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Complete demografische informatie van het volledige cohort Nederlandse ISAF-veteranen is niet 
beschikbaar, waardoor we niet zeker kunnen zijn van de representativiteit van de steekproef. De 
studie is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht.

Uitzending

Pre
1 maand

6 maanden

1 jaar
2 jaar

5 jaar

10 jaar

Vragenlijsten

Bloed/speeksel Interview

Fig. 1: Opzet van de PRISMO-studie.

Gemiste meting (N=3)
3 geen respons

Gemiste meting (N=81)
1 deelname niet mogelijk
80 geen respons

Gemiste meting (N=87)
1 deelname niet mogelijk
86 geen respons

Gemiste meting (N=147)
2 deelname niet mogelijk
145 geen respons

Gemiste meting (N=97)
4 deelname niet mogelijk
93 geen respons

Studiepopulatie
26.255 Nederlandse militairen uitgezonden
naar Afghanistan als onderdeel van ISAF 

Wervingsdoel:
Personen die zich aangemeld hebben en
informed consent afgegeven hebben: N=1032 

Meting T0: voor uitzending
N=1028 (99,6%)

Meting T1: 1-maand follow-up
N=843 (81,7%)

Meting T2: 6-maanden follow-up
N=773 (74,9%)

Meting T3: 1-jaars follow-up
N=573 (55,5%)

Meting T4: 2-jaars follow-up
N=566 (54,8%)

Meting T5: 5-jaars follow-up
N=581 (56,3%)

Meting T6: 10-jaars follow-up
Wordt op dit moment afgenomen

Drop-out (N=1)
1 weigering

Drop-out (N=107)
25 niet uitgezonden
2 overleden
50 weigering
7 geen contact mogelijk
3 deelname niet mogelijk
20 geen respons

Drop-out (N=64)
25 weigering
1 geen contact mogelijk
38 geen respons

Drop-out (N=140)
1 overleden
39 weigering
1 geen contact mogelijk
99 geen respons

Drop-out (N=57)
14 weigering
43 geen respons

Drop-out (N=82)
2 overleden
10 weigering
3 geen contact mogelijk
1 deelname niet mogelijk
66 geen respons

Fig. 2: Deelname in de PRISMO-studie. ‘Gemiste meting’ (links) omvat deelnemers die de aangegeven meting gemist hebben, maar weer 
deelgenomen hebben aan latere metingen. ‘Drop-out’ (rechts) omvat deelnemers die definitief uitgevallen zijn en niet meer hebben deelgenomen 
aan latere metingen.



67NMGT 72 - 53-88                                        M E I  2 0 1 9
<< I N H O U D

Tot op heden zijn er binnen PRISMO zes metingen afgerond, verspreid over vijf jaar (zie Fig. 1).  
De zevende meting (tienjaars follow-up) wordt op dit moment uitgevoerd en naar verwachting 
afgerond in 2019. De baseline meting (T0) werd één maand voor uitzending afgenomen op de 
kazerne. Bloedsamples werden daarbij tussen 07.00 en 09.00 uur verzameld. Deelname  
omvatte ook de verzameling van speekselsamples op twee opeenvolgende dagen, die door de 
deelnemers per post verstuurd werden. De eerste twee follow-upmetingen werden ook op de 
kazerne afgenomen, op ongeveer één maand (T1) en op zes maanden (T2) na thuiskomst.  
De éénjaars (T3), tweejaars (T4) en vijfjaars (T5) meting werden thuis voltooid.
Vragenlijsten werden per post verstuurd (T3 en T4) of online ingevuld (T5). Op dit moment 
wordt de tienjaarsmeting (T6) afgenomen op het Expertisecentrum van de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg. Deelnemers worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview en het invullen 
van vragenlijsten. De deelnemers die niet wensen deel te nemen aan het interview worden 
gevraagd om thuis vragenlijsten in te vullen. Psychiatrische diagnoses die door middel van het 
interview worden vastgesteld ontbreken voor deze laatste groep.
Om uitval in de follow-upmetingen te beperken werden alle deelnemers meermaals gecontacteerd 
(tot vijf keer) per e-mail, post en/of telefoon om hen te herinneren aan het invullen van de 
vragenlijsten. Toch daalden de responspercentages (zie Fig. 2), en op de vijfde follow-upmeting  
(vijf jaar na uitzending) bleef een totaal van 581 respondenten van de originele steekproef 
behouden. Gedetailleerde informatie over de uitval kan gevonden worden in Tabel 2 waar 

Deelnemers onderdeel 
van het cohort op de  

5-jaars follow-up (N=581)a

Deelnemers uitgeval-
len tot en met de 5-jaars 

follow-up (N=451)

Totaal (%) Totaal (%) p-waarde
Geslacht 
 Man
 Vrouw

(N=581)
527 (90,7%)

54 (9,3%)

(N=451)
412 (91,4%)

39 (8,6%)
0,719

Leeftijd
 Jaren (SD)

(N=580)
30,7 (9,50)

(N=445)
25,4 (6,95) <0,001

Opleidingsniveaub

 Laag
 Middelbaar
 Hoog

(N=542)
173 (31,9%)
284 (52,4%)
85 (15,7%)

(N=390)
202 (51,8%)
168 (43,1%)

20 (5,1%)

<0,001

Relatie
 Ja
 Nee

(N=539)
181 (33,6%)
358 (66,4%)

(N=379)
169 (44,6%)
210 (55,4%)

0,001

Rang
 Manschap
 Korporaal
 Onderofficier
 Subalterne officier en hoofdofficier

(N=578)
169 (29,2%)
113 (19,6%)
191 (33,0%
105 (18,2%)

(N=424)
232 (54,7%)
94 (22,2%)
68 (16%)
30 (7,1%)

<0,001

Eerdere uitzendingen
 0
 1
 ≥2

(N=531)
246 (46,3%)
140 (26,4%)
145 (27,3%)

(N=389)
245 (63,0%)
95 (24,4%)
49 (12,6%)

<0,001

Functie tijdens uitzending
 Binnen
 Buiten
 Beide

(N=474)
187 (39,5%)
244 (51,5%)

43 (9,1%)

(N=344)
68 (19,8%)

246 (71,5%)
30 (8,7%)

<0,001

Jaar van uitzending
 2005/2006
 2007/2008

(N=581)
152 (26,2%)
429 (73,8%)

(N=451)
112 (24,8%)
339 (75,2%)

0,628

a Groepsgroottes tellen mogelijk niet op tot het totaal aantal deelnemers door ontbrekende gegevens in de beschrijvende waarden. 
b Opleidingsniveau (International Standard Classification of Education (ISCED) levels): Laag = primary and lower secondary education; Middelbaar = upper secondary, 

post-secondary non-tertiary, and short cycle tertiary education; Hoog = bachelor, master, and doctoral education; SD = standaarddeviatie. Verschillen in beschrijvende 
kenmerken tussen degenen die onderdeel van het cohort bleven en degenen die uitvielen zijn geanalyseerd met een t-test (continue) of χ2-test (categoriaal). 

Tabel 2: Resultaten van de drop-outanalyse voor verschillende demografische kenmerken.
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informatie weergegeven is over de verschillen in demografische kenmerken tussen deelnemers die 
op de vijfjaarsmeting nog onderdeel van het cohort waren en de deelnemers die uitgevallen waren 
(drop-outs). Voorafgaand aan de uitzending waren drop-outs significant jonger, hadden een lager 
opleidingsniveau, hadden vaker een relatie, hadden een lagere rang tijdens uitzending en waren in 
het verleden minder vaak uitgezonden geweest. Ook hadden drop-outs tijdens de uitzending vaker 
een functie buiten het militaire kamp in vergelijking met deelnemers die nog onderdeel van het 
cohort waren. 

Meetinstrumenten
De PRISMO-studie bevat een grote variatie aan meetinstrumenten die beschreven staan in  
Tabel 3. Alle data werden verzameld door middel van bloedsamples, speekselsamples, 
gevalideerde vragenlijsten en interviews. De data bevatten de biologische en psychologische 
maten die wij als relevant beschouwden voor psychische gezondheid in een militaire populatie, 
met een speciale focus op stress-gerelateerde psychische symptomen. Biologische parameters in 
het veld van stress-regulerende systemen - en gerelateerde neuro-endocrine en immunologische 
systemen - werden bepaald tijdens expertbijeenkomsten die gehouden werden in de opzetfase 
van de studie. Hierbij moet opgemerkt worden dat sinds het moment van de studieopzet het veld 
van de (epi)genetica zich sterk ontwikkeld heeft met veel potentie voor prospectieve studies. De 
biologische PRISMO-samples zijn daarom ook gebruikt voor onderzoeksmogelijkheden die pas 
later in de studie bekend werden.

Uitkomsten
De primaire uitkomst in PRISMO is psychische morbiditeit, die gemeten is met verschillende 
gevalideerde vragenlijsten. PTSS-symptomen zijn gemeten met de Zelfinventarisatielijst 
Posttraumatische Stressstoornis (ZIL)13, een vragenlijst met goede interne consistentie, 
discriminante validiteit en concurrent validiteit met andere PTSS-meetinstrumenten13,14. Andere 
typen psychische klachten zijn gemeten met de ‘depressie’, ‘angst’, ‘somatische klachten’ en 
‘hostiliteit’ subschalen van de Symptom Checklist (SCL-90-R)6 of de Brief Symptom Inventory 
(BSI)9. Vermoeidheid is gemeten met behulp van de Checklist Individuele Spankracht (CIS-20R)15.

Covariaten
Binnen PRISMO is een breed scala aan covariaten gemeten. Biologische covariaten omvatten 
verschillende (epi)genetische metingen (bijv. telomeerlengte, DNA-methylatie), immunologische 
metingen (bijv. cytokinesecretie, glucocorticoïde binding) en neuro-endocrinologische metingen 
(bijv. hormoonspiegels). Psychologische covariaten omvatten demografische factoren, ervaringen 
tijdens uitzending, belangrijke levensgebeurtenissen (bijv. ernstige ziekte, overlijden van een 
naaste, scheiding, huwelijk, financiële problemen), vroeg trauma, persoonlijkheid, copingstijl en 
sociale steun. Een volledig overzicht met gebruikte vragenlijsten en bijbehorende informatie over 
de validiteit van de instrumenten kan gevonden worden in Tabel 3 en de geciteerde referenties.

Deelonderzoeken
In 2011 is PRISMO een aanvullende meting in een deel van het cohort gestart, PRISMO+. Het 
doel van deze deelstudie was het valideren van zelfgerapporteerde symptomen op vragenlijsten 
door middel van een vergelijking met gerapporteerde symptomen in een gestructureerd klinisch 
interview en een anamnese. Voor deze deelstudie werd een willekeurige steekproef genomen 
uit vier groepen PRISMO-deelnemers: deelnemers met substantiële PTSS-symptomen, 
deelnemers met substantiële depressieve stemmingssymptomen, deelnemers met significante 
vermoeidheidsklachten en deelnemers zonder symptomen op eerder ingevulde vragenlijsten. 
De meting bestond uit de M.I.N.I. International Neuropsychiatric Interview Plus11, de Clinician-
Administered PTSD Scale (CAPS)44, een anamnese, en de zelfrapportagelijsten BSI9, ZIL13 en 
CIS-20R15, en is in totaal bij 141 deelnemers afgenomen. Ook is er een tweede deelstudie opgezet: 
PRISMO SCAN45-47. Deze studie is uitgevoerd in een kleine steekproef (n=33) van het initiële 



T0: Voor uitzending T1: 1-maand  
follow-up

T2: 6-maanden  
follow-up

T3: 1-jaars  
follow-up 

T4: 2-jaars  
follow-up

T5: 5-jaars  
follow-up

T6: 10-jaars  
follow-up 

(Epi) Genetica
 Telomeerlengte
 DNA-methylatie
 GR en FKBP5 SNP’s
 mRNA-expressie PBMC’s

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Immunologie
 Leukocyt subpopulaties
 T-cel cytokinesecretie
 PBMC glucocorticoïde binding
 PBMC IL-1β reactiviteit

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Neuro-endocrinologie
 Testosteron
 Cortisol
 SHBG
 Oxytocine
 Vasopressine
 Neuropeptide Y
 GABA

Plasma
Plasma, speeksel
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma, speeksel
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Plasma
Plasma, speeksel
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma

Demografische factoren Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage, interview
Algemene gezondheid en psychische 
morbiditeit
 Fysieke gezondheid
 Psychische symptomen
 Depressie
 PTSS
 Vermoeidheid
 Alcoholgebruik
 Burn-out 
 Kwaliteit van leven
 Zorggebruik
 Productieverlies

Zelfrapportage
SCL-90-R

ZIL
CIS-20R

UBOS

Zelfrapportage
SCL-90-R

ZIL
CIS-20R

UBOS

Zelfrapportage
SCL-90-R

ZIL
CIS-20R

UBOS

Zelfrapportage
SCL-90-R
CES-D
ZIL
CIS-20R

Zelfrapportage
SCL-90-R
CES-D
ZIL
CIS-20R

BSI
CES-D
ZIL
CIS-20R

Zelfrapportage
SF-HLQ

Interview
SCL-90-R, M.I.N.I. Plus
CES-D
ZIL
CIS-20R
AUDIT

SF-36
Zelfrapportage
SF-HLQ

Levensgebeurtenissen
 Levensgebeurtenissen
 Vroeg trauma ETISR-SF

Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage Zelfrapportage, interview

Persoonlijkheid en coping
 Hostiliteit
 Type D-persoonlijkheid
 Temperament en karakter
 Boosheid
 Copingstijl 

CMHS
DS-14
VTCI

CMHS
DS-14
VTCI

CMHS
DS-14
VTCI

CMHS
DS-14

Brief-COPE

CMHS 
DS-14
VTCI

Brief-COPE

DS-14
VTCI

Brief-COPE

VTCI
STAXI-2

Sociale steun
 Algemene steun
 Steun tijdens uitzending
 Steun na uitzending

DRRI-F
DRRI-L

DRRI-F
DRRI-L

SSL-6 SSL-6

Ervaring uitzending
 Blootstelling aan geweld
 Traumatische blast
 Re-integratie na uitzending
 Morele verwonding
 Zingeving

DES

PDRS PDRS
S-KBTB

Interview

MIQ-M
ZGL

GR = Glucocorticoïde receptor; SNP = Single nucleotide polymorphism; PBMC = Peripheral blood mononuclear cells; SHBG = Sex hormone-binding globulin; SCL-90-R = Symptom CheckList6-8; BSI = Brief Symptom Inventory9,10;  
M.I.N.I. Plus = MINI-International Neuropsychiatric Interview-Plus11; CES-D = Center for Epidemiologic Studies Depression Scale12; ZIL = Zelfinventarisatielijst13,14; CIS-20R = Checklist Individuele Spankracht15,16; AUDIT = Alcohol Use Disorders 
Identification Test17,18; UBOS = Utrechtse Burnout Schaal19,20; SF-36 = Medical Outcome Study Short-Form Survey21,22; SF-HLQ = Short Form-Health and Labour Questionnaire23,24; ETISR-SF = Early Trauma Inventory-Self Report25;  
CMHS = Cook-Medley Hostility Scale26,27; DS-14 =Type-D Scale28; VTCI = Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst29,30; STAXI-2 = State-Trait Anger Expression Inventory-231,32; Brief-COPE = Brief COPE Inventory33; SSL-6 = Sociale Steun 
Lijst34,35; DRRI = Deployment Risk and Resilience Inventory36; DES = Deployment Experience Scale37; S-KBTB = Screener voor Klachten als gevolg van Blootstelling Traumatische Blast38-40the Brief Traumatic Brain Injury Screen (BTBIS;  
PDRS = Post-Deployment Reintegration Scale41; MIQ-M = Moral Injury Questionnaire-Military version42; ZGL = Zingevingslijst43.
Tabel 3: Metingen en meetinstrumenten in PRISMO over de tijd.
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PRISMO-cohort aangevuld met een controlegroep van militairen die nooit zijn uitgezonden. De 
studie bestond uit het maken van meerdere functionele MRI-scans, zowel voor uitzending als 
tweemaal na thuiskomst. Het doel hierbij was het in kaart brengen van de effecten van ernstige 
stress op neuraal functioneren, samen met de factoren die individuele verschillen in de neurale 
gevolgen van stress kunnen verklaren45. 

Bevindingen tot nu toe 
Onderzoek met de PRISMO-data behelst een groot aantal onderwerpen en verschillende 
analysemethoden. In deze sectie vatten we de belangrijkste bevindingen van het PRISMO-cohort 
samen. Tot op heden zijn er in totaal 34 publicaties verschenen die gebaseerd zijn op data van het 
cohort. Een complete lijst met publicaties kan online gevonden worden (www.prismo.nl). 
De identificatie van biologische kwetsbaarheidsfactoren geassocieerd met de ontwikkeling van 
psychische klachten na uitzending is een van de meest belangrijke thema’s binnen PRISMO. 
We hebben ons eerst gericht op de glucocorticoïde receptor (GR) en vonden dat, in vergelijking 
met gekoppelde controles, het aantal GR’s in perifere mononucleaire bloedcellen voor uitzending 
significant hoger was in deelnemers die na uitzending een hoog aantal PTSS-symptomen 
ontwikkelden48. Dit verschil in glucocorticoïde gevoeligheid bleef tot minimaal zes maanden na 
terugkomst van uitzending in stand49. De gevoeligheid van de GR leek daarnaast ook een rol te 
spelen bij de ontwikkeling van depressieve- of vermoeidheidssymptomen na uitzending49,50. Meer 
recent zijn verschillende perifeer gemeten neuro-endocrine factoren als potentiële biomarkers 
bestudeerd. We zagen dat een lager testosteronniveau voor uitzending voorspellend was voor  
de ontwikkeling van PTSS-symptomen op één en twee jaar na uitzending51. Neuropeptide Y-,  
oxytocine- en arginine vasopressineniveaus leken daarentegen niet gerelateerd aan de 
ontwikkeling van PTSS-symptomen over de tijd52,53. Het genetisch onderzoek binnen PRISMO  
liet zien dat longitudinale afnames in methylatie van het SKA2-gen, een gen betrokken bij  
GR-transactivatie, geassocieerd waren met de ontwikkeling van PTSS-symptomen na 
thuiskomst54. Verder identificeerden we in onze genoom-wijde bloed DNA-methylatieanalyse  
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Fig. 3: Prevalentie van psychische symptomen in het PRISMO-cohort. Prevalenties zijn gebaseerd op de 95e percentielscore op de 
vragenlijst zoals beschreven in de betreffende handleidingen of bronpublicaties. Veranderingen in alle prevalenties van baseline tot  
1 maand na uitzending zijn significant.

http://www.prismo.nl
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drie nieuwe regio’s in het genoom waar longitudinale afnames in DNA-methylatie vatbaarheid voor 
PTSS markeerden55. Een ander belangrijk deel van het onderzoek waarbij gebruik gemaakt is van 
de PRISMO-data heeft betrekking op de prevalentie en ontwikkelingstrajecten van verschillende 
psychische problemen in de jaren na uitzending. Dit onderzoek liet zien dat de prevalenties van 
verschillende psychische klachten toenemen na uitzending, maar dat de symptoomprogressie over 
de tijd specifiek lijkt voor de verschillende typen psychische klachten (Fig. 3)37. Om de ontwikkeling 
van PTSS-symptomen over de tijd gedetailleerder in kaart te brengen hebben we PTSS-
symptomen tot vijf jaar na uitzending longitudinaal onderzocht. Naast een kortetermijnstijging van 
gerapporteerde PTSS-symptomen binnen de eerste zes maanden na uitzending (8.2% boven de 
afkapwaarde op een zelfrapportage PTSS-vragenlijst), vonden we ook een langetermijnstijging op 
vijf jaar na uitzending (12.9% boven de afkapwaarde)56. Met behulp van een latenteklasseanalyse 
werden er daarnaast drie ontwikkelingstrajecten geïdentificeerd (Fig. 4): een laag, stabiel traject 
van PTSS-symptomen (weerbaar; 85.2%), een traject met een gematigd aantal symptomen dat 
sterk stijgt na twee jaar na uitzending (late onset; 9.4%), en een traject dat eerst een stijging in 
symptomen laat zien maar vervolgens daalt na het eerste jaar na uitzending (hersteld; 5.3%)56.

Sterktes en beperkingen
PRISMO onderscheidt zich door als eerste studie op grootschalig niveau zowel biologische 
als psychologische factoren te meten in een cohort van uitgezonden militairen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een prospectieve, longitudinale opzet met metingen voor en tot tien jaar 
na uitzending. Deze opzet maakt een differentiatie mogelijk tussen kwetsbaarheidsfactoren 
voor het ontstaan en voor het beloop van stress-gerelateerde psychische klachten. De grootte 
en complexiteit van het cohort maakt echter de discussie van een aantal beperkingen van 
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Fig. 4: Latente ontwikkelingstrajecten van posttraumatische stresssymptomen in het PRISMO-cohort (N=960). 
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het onderzoek noodzakelijk. PRISMO baseert zich grotendeels op zelfrapportagelijsten en is 
daardoor vatbaar voor de biassen die geassocieerd worden met dit type onderzoek. Hoewel 
gestandaardiseerde en gevalideerde screeningsinstrumenten gebruikt worden om de prevalentie 
van psychische problematiek te meten, kan deze methode geresulteerd hebben in hogere 
prevalentieschattingen in vergelijking met klinische diagnoses57,58. Deze potentiële bron van 
vertekening kan onderzocht worden door het gebruik van de diagnoses afgeleid uit het klinische 
interview op de tienjaars-follow-upmeting, die op dit moment afgenomen wordt. Aan de andere 
kant zou het stigma op psychische aandoeningen, in het bijzonder binnen militaire populaties, juist 
kunnen leiden tot onderrapportage van psychische klachten59,60. Hoewel uitval onvermijdelijk is 
binnen longitudinale cohortstudies is het duidelijk een punt van zorg. We konden ongeveer  
55% van het oorspronkelijke cohort behouden voor de één-, twee- en vijfjaarsmetingen. Zoals 
we eerder hebben laten zien onderscheidden uitvallers zich op verschillende kenmerken van 
deelnemers die onderdeel van het cohort zijn gebleven. De invloed van non-respons op de 
studiebevindingen is dus niet uit te sluiten en kan generaliseerbaarheid beperken. De effecten 
hiervan kunnen wel verminderd worden door het gebruik van statistische imputatietechnieken. 
Tot slot is er binnen deze studie geen gebruik gemaakt van een niet-uitgezonden controlegroep. 
Hierdoor kunnen de gevonden effecten niet enkel worden toegeschreven aan de uitzending zelf. 
Het gebruik van zo’n controlegroep in toekomstig onderzoek wordt daarom aangeraden. 
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COHORT PROFILE: THE PROSPECTIVE RESEARCH IN STRESS-RELATED MILITARY 
OPERATIONS (PRISMO) STUDY IN THE DUTCH ARMED FORCES

Purpose
The Prospective Research in Stress-Related Military Operations (PRISMO) study was initiated to 
gain a better understanding of the long-term impact of military deployment on mental health, and to 
map the different biological and psychological factors that contribute to the development of stress-
related mental health symptoms.
Participants
The PRISMO cohort consists of a convenience sample of Dutch military personnel deployed to 
Afghanistan between 2005 and 2008. Baseline data collection resulted in the recruitment of  
1032 military men and women. Combat troops as well as non-combat support troops were recruited 
to increase the representativeness of the sample to the population as a whole.
Findings to date
The prevalence of various mental health symptoms increases after deployment in PRISMO cohort 
members, but symptom progression over time appears to be specific for various mental health 
symptoms. For posttraumatic stress disorder (PTSD), we found a short-term symptom increase 
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within 6 months after deployment (8.2%), and a long-term symptom increase at 5 years after 
deployment (12.9%). Several biological vulnerability factors associated with the development of 
stress-related conditions after deployment were identified, including pre-deployment glucocorticoid 
receptor sensitivity and pre-deployment testosterone level. Thus far, 34 publications have resulted 
from the cohort.
Future plans
Various analyses are planned that will include the prevalence of mental health symptoms at  
10 years post-deployment, as well as trajectory analyses that capture the longitudinal development 
of symptoms. Furthermore, we will use a machine learning approach to develop predictive and 
network models for several mental health symptoms, incorporating biological, psychological and 
social factors.
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Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De landenadviezen voor Tunesië [Phoenix Express] en Tsjechië [2019] zijn geactualiseerd. Nieuw 
toegevoegd aan de lijst zijn de adviezen voor Niger [EUCAP Sahel] en het Verenigd Koninkrijk [oefening 
JOINT WARRIOR]. 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 (CEAG). Aan deze lijst is een advies voor Roemenië [Vigorous 
Warrior 2019] en voor Belize [Jungletraining 2019] toegevoegd. Het totaaloverzicht van de transporthygiëne 
adviezen is via deze link deze link terug te vinden.

DMG/067 ‘Procedure betreffende het beschikbaar stellen van medische informatie bij 
geweldsincidenten tijdens operationele taakuitvoering’ ingetrokken
Uit evaluatie van de DMG/067 ‘Procedure betreffende het beschikbaar stellen van medische informatie bij 
geweldsincidenten tijdens operationele taakuitvoering’ blijkt dat deze aanwijzing zaken regelt waar in de 
praktijk geen behoefte aan is en waaraan daarom niet tot nauwelijks invulling wordt gegeven. Daar waar wel 
uitvoering is gegeven aan deze aanwijzing blijkt dat dit geen of nauwelijks bruikbare gegevens oplevert. Om 
in een eventuele informatiebehoefte te voorzien zijn de standaard in de wet opgenomen regels afdoende.
Daarmee is besloten de DMG/067 in te trekken.

Nieuwsbrief KC DGOTC
In de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Defensie Gezondheidskundig Opleidings- en Trainingscentrum 
(KC DGOTC nr. 1/2019) staat een overzicht van de nieuw vastgestelde taakanalyses en 
kwalificatieprofielen. De eerstvolgende kennis-sharing is gepland op 20 juni, de uitnodiging hiervoor volgt 
medio mei. In de nieuwsbrief wordt ook verwezen naar het bijgewerkte document medische regelgeving 
voor militair geneeskundig personeel. Door de onlangs ingetrokken DMG/067 bevat dit overzicht een niet 
werkende link.

Medisch personeel Defensie verzorgt ORAC-cursus aan Canadian Armed Forces
De Operationele Gezondheidszorg (OGZ) van het Centrum voor Mens en Luchtvaart verzorgde op 
verzoek van de Canadese strijdkrachten eind vorig jaar een Operational Readiness Aeromedevac Course 
(ORAC). De cursus werd gegeven door een zeer ervaren instructiegroep van militair medische specialisten. 
De ORAC integreert de kennis van eerdere luchtvaartgeneeskundige cursussen, trauma- en andere 
spoedeisende geneeskunde en reanimatiecursussen, tot een werkend concept in en om helikopters. In de 
oefeningen werd de werkelijkheid van missies zoveel mogelijk benaderd.
Het verzorgen van een ORAC voor de Canadezen was om meerdere redenen bijzonder. Het Commando 
Luchtstrijdkrachten werd gevraagd om Canada te ondersteunen, omdat Canada een dergelijke 
gereedstellingstraining niet kent. Voor het eerst werd de ORAC volledig vertaald in het Engels. De 
Canadezen waren zeer onder de indruk van de inhoud van de ORAC en het niveau van het Nederlandse 
geneeskundige personeel. De cursus werd dan ook gezien als een finale voor de daadwerkelijke uitzending 
naar de VN-missie in Mali 2019. Bron: De Vliegende Hollander, jaargang 75, nummer 1 (februari) 2019.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190215%20%20Landenadvies%20Tunesi%C3%AB_tcm4-1380012.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190305%20%20landenadvies%20oefening%20LAT%202019%20Vyskov%20definitief_tcm4-1385495.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190219%20Landenadvies%20EUCAP%20Sahel%20Niger_tcm4-1412980.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190318%20%20landenadvies%20Verenigd%20Koninkrijk%20JOINT%20WARRIOR_tcm4-1416557.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190226%20TH%20eisen%20Roemenie%20Vig%20War%202019%20definitief_tcm4-1413010.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190311%20TH%20eisen%20Belize%20Jungle%20Warfare%202019_tcm4-1416326.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Intrekken%20beleidsaanwijzing%20DMG-067_tcm4-1416373.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NIEUWSBRIEF_1_2019_tcm4-1416576.pdf
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Spoedeisende geneeskunde
Instellingsbeschikking ASG gewijzigd
De instellingsbeschikking van de Adviesraad Spoedeisende Geneeskunde (ASG) is geactualiseerd. Deze 
adviesraad richt zich proactief op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prehospitale gezondheidszorg 
en richt zich primair op de militaire gezondheidszorg tijdens operationele inzet van de Nederlandse 
eenheden onder het gehele scala aan geweldscenario’s, waarbij een zorgketen kan worden ontplooid van 
Role 0 t/m 3.

Verpleegkunde en Verzorging
Verslag Consensusdag militair verpleegkundigen
Op woensdag 6 maart 2019 vond de Consensusdag militair verpleegkundigen plaats. De focus lag deze  
dag op het informeren over de geboekte voortang bij de operationele commando’s in relatie tot de 
ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden en te bezien in hoeverre dit aansluit op de behoefte van 
de doelgroep. Daarnaast werd ingegaan op de meeste recente ontwikkelingen op personeel- en 
organisatiegebied. In totaal werd de dag door 183 deelnemers bijgewoond. Het verslag van deze dag is  
op intranet na te lezen.

De behoudpremie in FPS fase 2 voor AMV’n
Tijdens de Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020) presentatie op de Consensusdag militair 
verpleegkundigen van woensdag 6 maart 2019 is onder meer de P-maatregel ‘behoudpremie’ aan de orde 
gekomen. Omdat niet alle algemeen militair verpleegkundigen (AMV’n) op deze dag aanwezig waren wordt 
via dit bulletin de volgende mededeling gedaan: De behoudpremie geldt vanaf 1 januari 2017 en is bedoeld 
om het behoud van specifieke categorieën Flexibel Personeelssysteem Defensie (FPS) fase 2 personeel te 
stimuleren (dit komt voort uit het arbeidsvoorwaardenakkoord van 24 november 2017). Heeft u medio 2018 
van het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) de brief ‘Behoudpremie’ ontvangen en bent u daarna 
overgegaan naar FPS fase 3 en heeft u geen (rato) betaling van de behoudpremie ontvangen? Neem dan 
contact op met het DC HR. Meer informatie over de behoudpremie in FPS fase 2 is na te lezen in de  
nota Behoudpremie van 29 maart 2019.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
DGI Algemeen
Kick-off-bijeenkomst Health & Readiness Bestuursstaf
Op dinsdag 26 maart wordt het startsein gegeven voor het Health & Readiness-programma bij de 
Bestuursstaf. Deze kick-off wordt ingevuld met inspirerende presentaties van olympisch kampioen  
Mark Tuitert, plaatsvervangend secretaris-generaal mr. Gazenbeek en coördinator DGI luitenant-kolonel 
Tabe de Boer. Tijdens een gezonde lunch wordt het programma inhoudelijk voorgesteld met verschillende 
marktkraampjes. Het Health & Readiness-programma bij de Bestuursstaf is een vervolg op de kleinschalige 
pilot bij ca. 30 medewerkers die eind 2017 van start is gegaan. Het huidige programma wordt aangeboden 
aan de gehele Bestuursstaf. Rian Hermans, de leefstijlcoach die vanaf eind oktober 2018 werkzaam is op 
het Plein, zal binnenkort worden versterkt door twee nieuwe leefstijlcoaches.

Stagiaire Loes Korhorn
Begin februari is Loes Korhorn, masterstudente Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit, 
gestart met een stage bij DGI. Naast lopende werkzaamheden in het team zal zij zich richten op de baseline 
data die wij tot nu toe hebben verzameld van alle deelnemers aan het Health & Readiness-programma van 
de Staf Commando Landstrijdkrachten. Zij zal de algemene gezondheid en leefstijl van de deelnemers in 
kaart brengen, afzetten tegenover geldende normen en Nederlandse gemiddelden en onderling verbanden 
leggen. Ook zal zij een opzet maken voor de procesevaluatie van het programma.

Domein voeding
Voedingsweetjes
Sinds dit jaar verzorgt DGI elke twee weken een weetje over gezonde voeding op de tafelcarrousels van 
alle Paresto-locaties. Zo heeft DGI al nuttige informatie over vlees, eieren, noten en koffie voor het voetlicht 
kunnen brengen.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/instellingsbeschikking%20ASG%202019_tcm4-963056.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190318%20Eindverslag%20Consensusdag%20voor%20publicatie_tcm4-1416881.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2018-03-29%20(Nota)%20Behoudpremie_tcm4-1415829.pdf
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Onderzoek: invloed voedingsconcept “geeft (KR)ACHT” op voedingsgedrag van revalidanten
Sinds begin 2019 is het Militair Revalidatie Centrum in samenwerking met DGI een onderzoek gestart naar 
het voedingsconcept “geeft (KR)ACHT”. Het voedingsconcept bestaat uit een passend voedingsaanbod 
en voedingsvoorlichting voor de revalidanten in het vernieuwde restaurant. Het onderzoek richt zich op 
de invloed van het voedingsconcept op de voedingsinname, voedingskennis en de bewustwording en 
houding ten opzichte van gezonde voeding bij de start, aan het eind en drie maanden na afronding van de 
revalidatie. Op dit moment zijn er 32 revalidanten ingestroomd.

Domein slaap
SlaapID in toolbox Health & Readiness
Binnenkort hebben de leefstijlcoaches een nieuw product ter beschikking voor hun deelnemers, namelijk 
de ‘SlaapID’. SlaapID, ontwikkeld door kenniscentrum Sleeptrade, behelst het volgende: een in slaap 
gespecialiseerde fysiotherapeut geeft de deelnemer een borstband met sensor mee, dat gedurende 
een aantal nachten moet worden gedragen. De sensor meet de verschillende (voorkeurs)houdingen en 
bewegingen tijdens de slaap, naast zaken als luchtvochtigheid/-temperatuur van de slaapomgeving.  
Op basis van deze data en eventuele lichamelijke klachten van de deelnemer, kan de fysiotherapeut een 
advies geven over bijvoorbeeld type bed, matras en dekbed.

Domein mentale kracht
Mentale kracht-netwerkbijeenkomst
De vierde mentale kracht-netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 7 maart. Circa  
20 defensie-stakeholders vanuit verschillende mentale kracht-disciplines (opleiden, zorg, kennis en innovatie) 
waren aanwezig. Een vanuit DGI geschreven concept mentale kracht-leidraad is met de aanwezigen 
bediscussieerd. Daarnaast heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
een interactieve sessie vormgegeven waarin trends en toekomstig thema’s in het veld besproken zijn. Het 
was weer een constructieve dag. De presentaties kunnen ingezien worden via de DGI-site.

Workshopreeksen Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
De twee pilot workshopreeksen van WRAP die in het voorjaar aangeboden worden door DGI in 
samenwerking met de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg en REP (Re-EmPloyment) Defensie, zitten 
inmiddels vol. Mocht je nog interesse hebben, geef je dan alsnog op voor de wachtlijst via deze link, dan 
kunnen we het animo inventariseren en dit meenemen in de evaluatie van de pilot.

Wetenschappelijk onderzoek
Artikel: Cohort profile: The Prospective Research In Stress-Related Military Operations (PRISMO) 
study in the Dutch Armed Forces
De PRISMO-studie is een grootschalig onderzoek onder ruim 1000 Nederlandse militairen die tussen 
2005 en 2008 zijn uitgezonden naar Afghanistan. Deze studie is opgezet door het onderzoekscentrum 
van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg om prospectief en longitudinaal onderzoek te verrichten 
naar de langetermijnimpact van een militaire uitzending op de psychische gezondheid en de biologische 
en psychologische factoren die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van stressgerelateerde 
gezondheidsklachten na een uitzending. Wereldwijd is PRISMO de eerste cohortstudie met zowel een 
meting voor uitzending, biologische én psychologische data en een lange follow-upperiode tot tien jaar na 
uitzending. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het genereren van nieuwe inzichten over 
kwetsbaarheid en weerbaarheid, en helpen daarnaast bij de identificatie van factoren die de psychische 
gezondheid van militairen en veteranen kunnen beschermen. Bovengenoemd cohortprofiel geeft een 
compleet overzicht van deze studie en haar meest belangrijke bevindingen tot nu toe. Het artikel is hier op 
internet te downloaden. 

Defensieteam naar SimChallenge Nederland
Zaterdag 16 februari is de SimChallenge Nederland gehouden; een landelijke wedstrijd waarin 
interdisciplinaire teams het tegen elkaar opnemen in gesimuleerde scenario’s op het gebied van acute zorg. 
Het doel van de Sim Challenge is de beste zorg bieden onder bizarre omstandigheden. In ongeveer tien 
minuten moesten de studenten laten zien wat ze kunnen om een patiënt zo goed mogelijk te helpen.  

http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/Evenementen/Evenementen_Mentale_kracht/Mentale_kracht_Defensie_netwerkbijeenkomst_4.aspx
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002113/SitePages/WRAP.aspx
https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e026670.info
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Niet alleen de zorg, maar ook de wijze waarop de teamleden met elkaar communiceerden werd beoordeeld. 
Stressbestendigheid was een vereiste. Dit jaar hebben Erik Lammerts van Bueren, Charlotte de Boer 
(teamcaptain), Floris van der Zeeuw en Ahmed Bayoumy als Defensieteam meegedaan. Als werkstudenten 
van het Defensity College volgen ze een geneeskundige studie en werken tegelijkertijd een aantal uren per 
week bij Defensie. Lees het interview met Charlotte de Boer over deze wedstrijd in de Defensiekrant, nr. 4 
(22 februari 2019): zie hier op internet. 

Bedrijven DGO
Zorginformatie & Declaratie Expertise per 1 januari 2019 gestart
De afdeling Zorginformatie & Declaratie Expertise (ZDE) is één van de (tot nog toe onbekende) afdelingen 
van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Het ZDE is op 1 december 2016 gestart als werkorganisatie 
en is uit de reorganisatie naar voren gehaald, zodat deze afdeling eerder kon starten. De reden hiervoor is 
dat het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (EGB) en de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) in 2016 werden 
opgericht en afgesproken was dat het ZDE deze bedrijven ging ondersteunen om de continuïteit te kunnen 
waarborgen ten aanzien van de zorginkomsten. Na ruim twee jaar in de constructie van een werkorganisatie 
te hebben gewerkt, is na goedkeuring van BCO3 de afdeling ZDE formeel gestart met als ingangsdatum  
1 januari 2019.

Parlementaria
Burnpits
De minister van Defensie heeft de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. mogelijke 
gezondheidsklachten bij defensiemedewerkers door burnpits (kuilen waarin afval werd verbrand in 
missiegebieden). Kamerbrief: gezondheidsklachten door burnpits in missiegebieden (klik hier voor de 
bijbehorende bijlagen). Daarnaast zijn er Kamervragen gesteld over het bericht dat het meldpunt 
onafhankelijk moet zijn van Defensie. Voor meer informatie over het meldpunt lees bijgevoegd 
nieuwsbericht. 

Chroom-6
Tijdens het Algemeen Overleg over Chroom-6 op 7 november vorig jaar heeft de minister een aantal 
toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen zijn in deze Kamerbrief te lezen.

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
2 april: Nascholingsmiddag reizigersadvisering
De afdeling tropengeneeskunde van het Amsterdam UMC (locatie AMC) organiseert dit jaar een drietal 
nascholingsmiddagen met relevante onderwerpen voor de reizigersadvisering. Het thema van 2019 is:  
‘Van Top tot Teen’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 2 april en het thema van deze middag is:  
‘Het Hoofd’. De andere data zijn 10 september (thema: De Extremiteiten) en 10 december (thema:  
De Romp). De primaire doelgroep is de zorgprofessional die werkzaam is in de reizigersgeneeskunde en 
advisering. Er is accreditatie aangevraagd voor artsen en verpleegkundigen. Kijk voor meer informatie en 
het programma op bijgevoegde intranetsite of kijk hier op internet. 

11 april: Nederlands Congres Volksgezondheid
Op 11 april wordt in de Jaarbeurs in Utrecht het jaarlijks terugkerend Nederlands Congres Volksgezondheid 
gehouden. Dit jaar staat het congres in het teken van Public Health next step: nieuwe perspectieven op 
preventie en gezondheidsbevordering. Het programma start om 8.30 uur en loopt door tot 18.00 uur. 
In het plenaire programma wordt gesproken over kansen en bedreigingen van de opkomende digitale 
gezondheidsmarkt. Daarnaast kan in de deelsessies gekozen worden uit negen tracks o.a. ‘Omgeving 
en gezondheid: een sterk duo’, ‘Voortbouwen op 20 jaar preventie’ en ‘Samen op weg naar een rookvrije 
generatie. Alle relevante informatie over het programma/aanmelden en de locatie is hier op internet te 
vinden. 

16 mei: Dag van de Verpleging
Op 16 mei 2019 wordt de volgende editie van de Dag van de Verpleging georganiseerd, locatie: 
evenementencentrum Amsterdam op de Marinekazerne Amsterdam.

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/04/02_alle_hens_aan_bed_04
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-gezondheidsklachten-door-burnpits-in-missiegebieden_tcm4-1412284.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Kamerstukken.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/beantwoording-kamervragen-over-onafhankelijk-meldpunt-burnpits_tcm4-1412299.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2019/02februari/20190219_Minister_geeft_laatste_informatie_over_burnpits.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-toezeggingen-naar-aanleiding-van-het-algemeen-overleg-chroom-6_tcm4-1416538.pdf
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2019/April/2_april_Nascholingsmiddag_Reizigersadvisering.aspx
http://nra.amc-registration.nl/
http://www.ncvgz.nl/#programma
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 4, april 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De landenadviezen voor Burkina Faso [ACOTA], Brunei [jungle training], Mali Noord en Centraal 
[MINUSMA], Niger [ACOTA], Oeganda [ACOTA] en Litouwen [Enhanced Forward Presence] zijn onlangs 
geactualiseerd. Het advies voor de Nederlandse Antillen is nieuw toegevoegd. 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 (CEAG). Nieuw toegevoegd aan deze lijst zijn de adviezen voor 
Noorwegen [Explosive Engineer 2019] en voor Finland [oefening Bold Quest 2019]. Daarnaast zijn voor 
Duitsland [Oefening Engineer Recce 2019] en Litouwen [EFP] specifieke transporthygiëne-eisen opgesteld 
en er is een document basiseisen transporthygiëne voor activiteiten buiten Nederland opgesteld.
Het totaaloverzicht van de transporthygiëne adviezen is via deze link terug te vinden.

DSI en IDR bundelen medische krachten
Onder alle omstandigheden inzetbaar en altijd en overal op voorbereid. Dat kenmerkt de Dienst Speciale 
Interventies (DSI). De unieke samenwerking tussen Politie en Defensie is eind maart extra kracht bij gezet 
doordat medics uit de DSI-teams 24 uur per dag, 7 dagen per week op afroep gebruik kunnen maken van 
de kennis en expertise van medisch specialisten van Defensie, die werkzaam zijn in een van de twaalf 
relatieziekenhuizen van Defensie. Naast de 24/7 achterwacht verzorgen de specialisten van het Instituut 
samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) ook verschillende trainingen voor de DSI. Lees het 
volledige bericht op intranet.

MGZ 2020
Kick-off deelproject ‘mensen, middelen, manieren (MMM)’
Donderdag 28 maart was de kick-off van het deelproject ‘mensen, middelen, manieren’ (MMM) onder leiding 
van Henri Bos. Deze activiteit valt onder het project Operationeel geneeskundige keten, dat als doel heeft 
duidelijkheid en eenduidigheid te scheppen in welke mensen (personeel), welke middelen (materieel) en 
welke manieren (richtlijnen en protocollen) de militaire gezondheidszorg (MGZ) gebruikt en welke eisen 

16 mei: Symposium CMH
Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) organiseert op donderdag 16 mei van 13.00-16.30 uur een symposium 
dat tevens in het teken staat van het afscheid van oogarts mw. dr. A. van der Lelij. Het symposium vindt 
plaats in de Blauwe Collegezaal in het UMC Utrecht. Noteer de datum vast in uw agenda, de officiële 
uitnodiging en het programma volgen.

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

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20%20Landenadvies%20Burkina%20Faso%20Acota_tcm4-1375481.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20Landenadvies%20Brunei%20jungle%20training_tcm4-1377070.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20Landenadvies%20Mali%20MINUSMA_tcm4-1377069.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20Landenadvies%20Niger%20Acota_tcm4-1375483.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20Landenadvies%20Oeganda%20Acota_tcm4-1375482.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190404%20Landenadvies%20litouwen%20enhancedForwardPresence_tcm4-1314900.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190312%20Landenadvies%20Antillen%20Caribian%20Archer%20Caribian%20Coast%20Dynamic%20Mariner_tcm4-1416973.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190326%20TH%20advies%20Noorwegen%20Explosive%20Engineerdefinitief_tcm4-1417280.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190327%20TH%20eisen%20Bold%20Quest%20%5BFinland%5Ddefinitief_tcm4-1417595.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190325%20TH%20eisen%20%20Engineer%20Recce%20%20Eifel%20DTSL%20V%201.0%20definitief_tcm4-1417644.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20180219%2BTH%2Beisen%2BLitouwen%2B%5Be-FP%2B2018%5D%2Bdefinitief_tcm4-1418125.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190409%20Basis%20eisen%20%20TH%20definitief_tcm4-1418117.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/maart/29032019_DSI_en_IDR_bundelen_medische_krachten.aspx
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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daaraan gesteld worden.
De genodigden waren nagenoeg allemaal aanwezig en zij gaven blijk van het belang van dit project.  
Tijdens de kick-off zijn de eerste afspraken gemaakt:
- Alle relevante militaire gezondheidszorg (MGZ)-partijen gaan in het tweede kwartaal van 2019 aan de 

slag met het inventariseren en beoordelen van bestaande beschrijvingen, zodat inzichtelijk wordt welke 
beschrijvingen binnen de MGZ nog ontbreken of geactualiseerd moeten worden.

- Het deelproject Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) stelt de risico’s binnen de MGZ vast, vooral de 
koppelvlakken in de operationele geneeskundige keten.

Op basis van de hierboven genoemde acties worden de te actualiseren en nog op te stellen beschrijvingen 
geprioriteerd en ingepland binnen de resterende looptijd van dit project. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de beschikbare capaciteit. Alle activiteiten worden in nauw overleg met de MGZ-partijen uitgevoerd. Volgens 
verwachting is eind juni voor iedereen binnen de militaire gezondheidszorg duidelijk welke eenduidige en 
actuele beschrijvingen beschikbaar zijn.

Verwijsbeleid
Digitaal verwijzen naar MRC Aardenburg via ZorgDomein 
Vanaf 1 mei 2019 kunnen huisartsen digitaal via ZorgDomein hun patiënten doorverwijzen naar het Militair 
Revalidatie Centrum Aardenburg. Hiermee wordt verwijzen naar de specialistische revalidatiezorg van het 
MRC Aardenburg gemakkelijker en inzichtelijker. 
ZorgDomein is een digitaal platform dat gekoppeld is aan alle Huisartsen Informatie Systemen (HIS).  
Zo’n 91% van alle huisartsen werkt inmiddels al met ZorgDomein. Door zich aan te sluiten bij ZorgDomein 
kan het MRC beter inzicht geven in haar specifieke zorgaanbod. Ook militaire huisartsen kunnen vanuit hun 
civiele praktijk patiënten doorverwijzen naar het MRC via ZorgDomein.
Het zorgaanbod van het MRC waar huisartsen hun patiënten naar door kunnen verwijzen bestaat onder 
andere uit de volgende specialisaties: 
- arbeidsrevalidatie
- amputaties arm en/of been
- duizeligheid
- trauma
- niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
- aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat
- loopanalyses 
Ook kunnen huisartsen hun patiënten verwijzen naar Orthopedie Techniek Aardenburg, de orthopedisch 
instrumentmakerij van MRC Aardenburg. Het volledige aanbod van het MRC op ZorgDomein vindt u op de 
ZorgDomein-webapplicatie onder Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie. 

Personele mededelingen
Bevordering luitenant-kolonel Eric Onnouw en eerste luitenant Marije Vink

Dinsdag 26 maart is luitenant-kolonel  
Eric Onnouw in aanwezigheid van zijn 
collega’s van de Staf DGO bevorderd 
tot kolonel. Per 1 april volgt hij kolonel-
vliegerarts Derk Blikman op als stafarts 
Commando Luchtstrijdkrachten. In zijn 
functie bij de afdeling Strategische Militaire 
Gezondheidszorg (SMG) heeft Eric Onnouw 
zich onder andere beziggehouden met 
innovatie. Medio dit jaar wordt hij in deze 
functie opgevolgd door luitenant-kolonel  
Barry Pieters. 

Marije Vink werd woensdag 3 april bij 
haar nieuwe eenheid MRC bevorderd tot 
kapitein. Vanaf 1 april is ze hier werkzaam 
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als adviseur Bedrijfsvoering en beheer. Tot 1 april was ze als projectondersteuner werkzaam bij de Staf 
DGO, binnen de afdeling Reguliere Militaire Gezondheidszorg (RMG). Ze heeft zich binnen staf DGO met 
diverse dossiers beziggehouden waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) (nu Algemene 
verordening gegevensbescherming, AVG) en de ondersteuning van het Programma MGZ 2020.

Bedrijven DGO
DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ staan deze maand chirurg Arthur, werkzaam voor het Instituut 
samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) en arbeidshygiënist Fenna, werkzaam voor het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid centraal.
Fenna houdt zich in haar werk bezig met alles wat te maken heeft met omgevingsfactoren en hun invloed 
op gezondheid van de werknemer, denk aan gevaarlijke stoffen, geluid en straling. Arthur heeft tijdens zijn 
uitzendingen gemerkt dat een ervaren specialist onmisbaar is voor het uitzendgebied, en de ervaringen die 
het medisch personeel van het IDR opdoet tijdens de voorbereidingen van en tijdens de uitzending zelf, 
leiden ook tot verbetering van de traumazorg in civiele ziekenhuizen.

Medisch specialisten afgestudeerd
Vrijdag 12 april jl. studeerde alweer de vijftigste klas medisch specialisten af aan de Nederlandse 
Defensieacademie. In het dagelijks leven werken zij in ziekenhuizen in Arnhem, Enschede, Nijmegen, 
Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Veldhoven. Defensie werkt samen met twaalf ziekenhuizen in Nederland.  
De militair medisch specialisten zijn in deze ziekenhuizen werkzaam als ze niet op uitzending zijn. 
Daarnaast leveren de ziekenhuizen medisch personeel aan Defensie. Een relatieziekenhuis stelt twee eigen 
teams beschikbaar tegenover één Defensieteam. Deze ‘wederkerige’ medewerkers gaan maximaal 6 weken 
per 1,5 jaar op uitzending of oefening. Lees het volledige nieuwsbericht via intranet.

Afronding project Uitbreiding en Renovatie Centraal Militair Hospitaal 
In december 2016 ging de eerste schop in de grond bij het 
Centraal Militair Hospitaal (CMH) t.b.v. de grootschalige 
uitbreiding en renovatie van het hospitaal. Na 27 maanden 
bouwtijd is - in nauwe samenwerking met het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) Utrecht - de laatste fase van het project 
afgerond door de aannemerscombinatie. De Gemeente en de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben na diverse inspecties en 
beoordelingen hun goedkeuring gegeven op de ingebruikname 
van het nieuwe CMH-gebouw. Het gebouw voldoet aan alle 
veiligheidsnormen en is medisch weer up-to-date. 
Gedurende de uitvoering van het project is het hospitaal continu 
in bedrijf gebleven. Dat heeft veel flexibiliteit van zowel de patiënt 
als het personeel gevraagd. Er hebben meer dan honderd 
schuifbewegingen plaatsgevonden binnen het ziekenhuis, alsook 
richting het UMC Utrecht. Het personeel heeft in dit proces zeer 
constructief meegedacht en gehandeld, wat de voortgang van de 
bouw heeft bevorderd. Het project is dan ook binnen het budget 

en volgens planning opgeleverd. Formeel is per 15 maart het project Lange Termijn Huisvestingsplan 
(LTHP) ten einde gekomen. Uiteraard zijn er nog rest- en nazorgpunten die de komende periode zullen 
worden uitgevoerd. Ook moeten er nog werkzaamheden worden uitgevoerd t.b.v. het tandheelkundig 
centrum (Defensie Tandheelkundige Dienst [DTD] - Regiocentrum Midden - 8 stoelen) en het laboratorium 
en vriezerpark van de Militaire Bloedbank (MBB). Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio juni 
afgerond en kan het vernieuwde CMH-gebouw formeel worden geopend. Het gebouw biedt dan naast het 
CMH, de DTD en de MBB ook ruimte aan de Staf en het Regiocentrum Midden van de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg en de Apotheek van het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf. Er wordt gestreefd naar 
verdere concentratie van zorgeenheden binnen de Militaire Gezondheidszorg en doorontwikkeling van 
vastgoed in samenwerking met het UMC Utrecht - zoals bijvoorbeeld het Calamiteitenhospitaal. 
Bij vragen over dit project kunt u contact opnemen via LTHP.CMH@mindef.nl.

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/april/Onze_vakmensen_Arthur.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/maart/Onze_vakmensen_Fenna.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/april/20190412_50e_klas_medisch_geschoolde_reservisten_afgestudeerd.aspx
mailto:LTHP.CMH@mindef.nl
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Eerste steen voor nieuw gezondheidscentrum Ermelo
Maandag 15 april heeft de commandant DOSCO luitenant-generaal Emile van Duren, de eerste steen 
gelegd voor de nieuwbouw van het gezondheidscentrum in Ermelo. Naast het gezondheidscentrum biedt 
het pand ook onderdak aan de apotheek en fysiotherapie en naast het gezondheidscentrum komt een 
opstelplaats voor de Mobiele Tandarts Praktijk. Het nieuwe pand wordt eind 2019 opgeleverd.
De komende jaren worden veel gezondheidscentra aangepast, uitgebreid of er vindt nieuwbouw plaats. 
Lees voor meer informatie hierover het volledige nieuwsbericht.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Health & Readiness Bestuursstaf
Na de kick-off op 26 maart hebben zich al 122 werknemers van de Bestuursstaf opgegeven voor een 
traject bij de leefstijlcoach. Naast Rian Hermans zijn Majella Imberg en Michell Kläring aan het team van 
leefstijlcoaches toegevoegd.

Health & Readiness Staf CLAS
Naast de individuele coachingstrajecten zijn de leefstijlcoaches ook druk met het organiseren van 
workshops op de leefstijldomeinen. Zo hebben de coaches de afgelopen tijd workshops gegeven voor de 
Staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS), het DOSCO Ontwikkelbivak, een groep onderofficieren van de 
Marine en er staan nog meerdere workshops in de planning.

DOSCO OntwikkelBIVAK
DGI heeft deelgenomen aan het DOSCO OntwikkelBIVAK op 28 en 29 maart. Doel van deze bivak was 
om met een groep defensiecollega’s ideeën op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid uit te werken 
tot een voorstel voor het DOSCO Ontwikkelfonds. Er zijn zeven verschillende ideeën gepitcht voor het 
plaatsvervangersoverleg DOSCO, waarvan vier ideeën een GO hebben gekregen om verder uitgewerkt te 
worden. Eén van deze ideeën is de ‘Week van de werkstress naar werkplezier’ en valt hiermee mooi onder 
het DGI-domein ‘Mentale Kracht’ en het DID-onderdeel ‘Zingeving en Werkplezier’. Door in het najaar aan 
te haken bij de landelijke campagne ‘Week van de Werkstress’ dat vanuit het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wordt georganiseerd, wordt beoogd om bewustwording en bespreekbaarheid van 
werkstress te vergroten binnen de organisatie. Dit idee zal verder worden uitgewerkt door majoor  
Corine van Drongelen-van der Stoel (CLSK), Peter van Diest (Staf DOSCO) en Fenna Leijten (DGI).

Defensie Netwerk Gezonde Voeding
Op woensdagochtend 10 april werd op de campus van de Wageningen Universiteit, de tweede bijeenkomst 
van het Defensie Netwerk Gezonde Voeding gehouden. Ongeveer 25 defensie-stakeholders vanuit 
meerdere organisatieonderdelen (catering, zorg, kennis en innovatie) waren hierbij aanwezig. Onderwerp 
van de interactieve bijeenkomst was het bespreken van een interne stakeholderanalyse, alle lopende 
activiteiten op het gebied van gezonde voeding en in groepjes werd gebrainstormd wat er in een visie 
gezonde voeding zou moeten worden opgenomen. In het middagprogramma werd door brigadegeneraal 
Harmsma, commandant van de Divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging, een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend tussen Defensie en StartLife (de startup incubator van de Wageningen Universiteit).

Kick-offbijeenkomst 3D-food printing
Op 27 maart was de kick-offbijeenkomst van een samenwerking tussen Defensie (Innovatiecentrum FRONT 
[Future Relevant Operations with Next generation Technology], Kenniscentrum Logistiek, Materieellogistiek 
Commando Land en DGI) en TNO/Wageningen University Research. Het betreft een eenjarig onderzoek 
naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van het 3D-printen van voedsel binnen Defensie, met name bij 
parate eenheden.

Verpleegkunde en Verzorging
Oproep van de Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVV)
De AVV is een dynamische groep die opkomt voor de belangen van verzorgenden en verpleegkundigen 
van Defensie. De AVV is op zoek naar een verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) of algemeen 
militair verpleegkundige (AMV) die zich wil aansluiten om zo de achterban te kunnen vertegenwoordigen. 

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/april/20190415_gezondheidscentrum_ermelo.aspx
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Daarnaast is de AVV op zoek naar een actief lid die zich primair gaat bezighouden met het opzetten en 
onderhouden van social media t.b.v. de AVV (Instagram/LinkedIn etc.). Wie geïnteresseerd is kan zich 
melden via %Verpleegkundige.Raad.DGO@mindef.nl of via de voorzitter R.Louwes@mindef.nl en/of 
vicevoorzitter Y.Taekema@mindef.nl. Kijk voor meer informatie op de site van de AVV.

Rapporten
Rapport over het gebruik van soft signals door de IGJ 
Voor het uitvoeren van haar taken is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), naast haar eigen 
onderzoek, afhankelijk van informatie die ze krijgt van zorginstellingen, professionals en/of burgers. De IGJ 
heeft een aantal formele instrumenten waarmee ze informatie kan opvragen, zoals prestatie-informatie in 
het kader van het risicotoezicht en rapportages over calamiteiten in het kader van het incidententoezicht. 
Dit gaat veelal om ‘harde’ (concrete) gegevens waarop toezicht en handhaving kunnen worden ingericht. 
Daarnaast zijn er ‘soft signals’; signalen die erop wijzen dat er mogelijk iets speelt binnen een zorginstelling, 
zonder dat daar al direct conclusies over kunnen worden getrokken. Volgens onderzoekers van de Erasmus 
School of Health Policy & Management (ESHPM) gebruikt de IGJ deze ‘soft signals’ steeds vaker in haar 
toezicht. Het onderzoeksrapport is hier op internet te downloaden. 

Internationale samenwerking
International Medical Course (I-MED)
Militairen met een medische achtergrond en militairen werkzaam binnen het CBRN-spectrum (chemisch, 
biologisch, radioactief en nucleair) vanuit de hele wereld hebben begin april deelgenomen aan de 
International Medical Course (I-MED) in het Calamiteitenhospitaal. Deze cursus werd door het Department 
of Energy van de Verenigde Staten en het NATO Centre of Excellence for Military Medicine georganiseerd. 
Omdat het Calamiteitenhospitaal een goed voorbeeld is van de samenwerking tussen Defensie en 
civiele partijen waren ook collega’s van civiele partners - zoals artsen en stralingsdeskundigen vanuit het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - voor deze cursus 
uitgenodigd.

Medische oefening Vigirous Warrior 2019
Onder leiding van het Military Medical Centre of Excellence van de NAVO is in de week van 9-12 april een 
grote internationale oefening gehouden in Cincu (Roemenië). De nadruk lag hierbij op interoperabiliteit. 
Er zijn diverse experimenten uitgevoerd zoals virtual reality training voor chirurgische teams en de 
bevoorrading van medische eenheden met bloed bij een groot conflict. Nederland nam aan de oefening deel 
met twintig Observers/Trainers en een Patient Evacuation Coordination Cell onder leiding van de Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie. 

Preventieve gezondheidszorg
15-21 april Week van de Teek
Militairen op oefening doen er goed aan tekenbeten te voorkomen en zichzelf en elkaar regelmatig 
te checken op teken. In de Landelijke week van de teek (van 15-21 april) wordt hier extra aandacht 
voor gevraagd. Op de themapagina Lyme (opgesteld door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) staat informatie over de (gezondheids)risico’s, de kans om de 
ziekte van Lyme op te lopen na een tekenbeet en de te nemen preventieve maatregelen om kans op een 
tekenbeet te verkleinen. Deze pagina verwijst naar diverse informatiebronnen binnen en buiten Defensie. 

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
16 mei: symposium oogheelkunde CMH 
De oogartsen van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) organiseren op 16 mei een symposium dat tevens 
in het teken staat van het afscheid van mw. dr. A. van der Lelij. Ontvangst is vanaf 12.30 uur in de vide bij 
de blauwe collegezaal in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op het programma staan onder andere: 
Traumatologie en infecties in de oogheelkundige militaire gezondheidszorg en Kleurenzien; wat is dat?  
Het volledig programma is via intranet in te zien.
Aanmelden voor deze nascholing kan tot 1 mei door een e-mail te sturen aan het directiesecretariaat van 
het CMH onder vermelding van naam, voorletters, tussenvoegsel, privéadres, postcode en plaatsnaam 

mailto:%25Verpleegkundige.Raad.DGO@mindef.nl
mailto:R.Louwes@mindef.nl
mailto:Y.Taekema@mindef.nl
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/001/SWR0003/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2019-04/ESHPM_rapport_Omgaan%20met%20Soft%20Signals%20in%20het%20Toezicht_feb%202019.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/lyme/themapagina_lyme.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Programma%20oogheelkunde_tcm4-1418631.PDF
mailto:directiesecretariaat.cmh@mindef.nl
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en het bigregistratienummer. Deze nascholing is voor (militaire) (huis)-artsen en sociaalgeneeskundigen 
(AbSg) en (NOG) geaccrediteerd voor 3 punten. Kijk voor meer informatie op intranet. 

16 mei: Dag van de Verpleging
Het thema van de 16e editie van de Dag van de Verpleging is dit jaar ‘Socratisch redeneren’: het stellen van 
kritische vragen. De ontvangst is vanaf 8.00 uur op het Marine Etablissement Amsterdam en het programma 
wordt om 15.30 uur afgesloten met aansluitend een drankje. Inschrijven loopt via internet. 
Bekijk hier het programma. 

27 mei: Sneak preview van het verbouwde Centraal Militair Hospitaal (CMH)
Maandagmiddag 27 mei is er van 12.00-17.30 uur een speciale sneak preview - in combinatie met onderwijs 
voor alle verwijzend artsen - van het verbouwde CMH, vooruitlopend op de officiële opening op woensdag 
19 juni. Deze middag staat in het teken van verschillende one-stop-shops in het CMH, een update in diverse 
diagnostische- en behandelprotocollen en er kan worden gespeeddatet met medische specialisten.

Save the date: 10 december DGO-symposium
Het DGO-symposium vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 december. Noteer deze datum vast in uw agenda. 
Meer informatie volgt later, onder andere via deze nieuwsbrief.

Parlementaria
Reactie Minister op verzoek om een uitgebreid gezondheidsonderzoek aan veteranen aan te bieden
De minister van Defensie heeft een reactie geschreven op een verzoek voor het aanbieden van een 
uitgebreid gezondheidsonderzoek aan veteranen. 
Het gaat hier onder meer om burn pits en asbest of Potacari. Post-actieve veteranen moeten zich wanneer 
zij zich zorgen maken over hun gezondheid bij de eigen huisarts melden. Voor vragen of advies kunnen ze 
daarnaast ook terecht bij het Veteranenloket.
Verder is voor (oud-)werknemers die denken ziek te zijn geworden van blootstelling aan burn pits 
m.i.v. 4 februari 2019 een onafhankelijk meldpunt ingericht bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP). De volledige kamerbrief is te lezen via intranet. 

Kamerbrief over onderhoudsfouten bij spuitcabines in Woensdrecht (Chroom-6)
Op 17 maart 2019 werd in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur een item uitgezonden over het gebruik 
van chroom-6 op het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Naar aanleiding van deze uitzending heeft de 
vaste commissie voor Defensie (VCD) om een reactie gevraagd. Deze reactie is in de kamerbrief op intranet 
te lezen.

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

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

WAAR REN 
JIJ MEE?

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2019/Mei/16%20mei%202019%20Symposium%20Oogheelkunde%20CMH.aspx
http://militaireverpleegkunde-venvn.nl/wordpress/inschrijven-dag-van-de-verpleging-2019/
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Programma%20Dag%20van%20de%20Verpleging_tcm4-1419190.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-met-reactie-op-uitgebreid-gezondheidsonderzoek-voor-veteranen_tcm4-1417920.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-onderhoudsfouten-bij-spuitcabines-in-woensdrecht_tcm4-1417924.pdf
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
https://acties.kwf.nl/event/ren-tegen-kanker/
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6th WSES Congress 25-28 June 2019

Van 25 t/m 28 juni 2019 vindt in het Radboudumc in Nijmegen het 6e World 
Society of Emergency Surgery congres plaats.
Het congres is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de acute zorg, met 
de focus op acute chirurgie en spoedeisende zorg.
Klik op de foto voor een video-impressie.

In zes dagdelen, verspreid over vier dagen, worden diverse onderwerpen 
besproken door toonaangevende nationale en internationale sprekers
Nederlandse sprekers die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd zijn: 
reserve luitenant-kolonel-arts prof. dr. Arie van Vugt over bekkenfracturen en  
prof. dr. Loek Leenen over de behandeling van ribfracturen.  
Internationale sprekers zijn onder andere: dr. Ernest Moore, Editor-in-Chief  
of the Journal of Trauma and Acute Care Surgery, dr. Fausto Catena,  
Editor-in-Chief of the World Journal of Emergency Surgery (impact factor 3,19) 
en dr. Simon McCormick, Accident en Emergency physician, die onder meer 
spreekt over fitheid. 

         Programma  Inschrijving

https://www.radboudumc.nl/getmedia/20787a0f-4b48-4e77-baf4-3f4568780836/RUMC190033_Folder-Congres_A5_V4_web.aspx
https://www.radboudumc.nl/en/education/events/all-events/8967-6th-wses-congress-2019/registration
https://www.youtube.com/embed/Dak2Q-wvPcs
https://www.radboudumc.nl/getmedia/20787a0f-4b48-4e77-baf4-3f4568780836/RUMC190033_Folder-Congres_A5_V4_web.aspx
https://www.radboudumc.nl/en/education/events/all-events/8967-6th-wses-congress-2019/registration
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M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

Taakdelegatie door de bedrijfsarts
Taakdelegatie door de bedrijfsarts komt steeds vaker voor. In deze 
eendaagse module leer je wat volgens de regels van de wetgever en  
de NVAB wel en niet, kan en mag. En je leert je eigen taakdelegatie 
vorm te geven.
Voor wie: bedrijfsartsen
Datum: 6 juni 2019, Utrecht

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid
In het huidige werkklimaat is het cruciaal om een balans te vinden 
tussen wat de werknemer belangrijk vindt en de mogelijkheden die  
het bedrijf daarin biedt. Alleen dan blijven mensen duurzaam inzetbaar. 
Het capability-denken biedt een verfrissende kijk op dit vraagstuk.  
Wil jij leren hoe je activiteiten en interventies rond participatie, vitaliteit 
en inzetbaarheid integreert? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals en adviseurs die zich bezighouden met 

vraagstukken rond participatie en duurzame inzetbaarheid.
Datum: 12 en 19 juni 2019, Utrecht

Stoppen met roken: motiveren kun je leren
Als zorgprofessional weet je dat communicatieve vaardigheden cruciaal 
zijn om iemands rookgedrag bespreekbaar te maken. Wil jij in één dag 
leren welke tools je kunt inzetten? Zodat mensen gemotiveerd worden 
om te stoppen met roken en zodat ze het vol houden? Doe dan deze 
verdiepende module.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

doktersassistenten, huisartsen en longartsen en andere 
zorgprofessionals die begeleiden bij stoppen met roken.

Datum: 20 juni 2019, Utrecht

Lobbyen en netwerken
Hoe krijg je een onderwerp op de (politieke) agenda?  
Ontdek hoe je je netwerk optimaal inzet en hoe je met lobbyen invloed 
uitoefent op de agenda’s van relevante partijen. Aan de hand van een 
persoonlijk lobby-doel ontwerp je een plan.  

Voor wie: professionals in de public en occupational health.
Datum: 24 juni en 1 juli 2019, Utrecht

Summer school public health
De NSPOH Summer schools zijn een begrip: ze zijn elk jaar snel 
volgeboekt! Ook dit jaar stellen we weer een praktisch toepasbaar, 
actueel en relevant programma samen. Wil jij je kennis en vaardigheden 
bijspijkeren met gevarieerde en inhoudelijke onderwerpen?  
Verdiep je drie dagen in een aangename omgeving intensief in de hele 
breedte van de publieke gezondheidszorg!
Voor wie: artsen M&G en andere ervaren professionals in de publieke 

gezondheid.
Datum: 9 t/m 11 juli 2019, Driebergen

Summer school arbeid en gezondheid
Elk jaar stellen we weer een praktisch toepasbaar, actueel en relevant 
programma samen. Spijker je kennis en vaardigheden bij met een mix 
van klinische en communicatieve onderwerpen tijdens deze intensieve, 
maar ontspannen driedaagse zomerschool in een uitstekende ambiance.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en medisch adviseurs en 

andere professionals in de occupational health
Datum: * 21 t/m 23 augustus 2019, Otterlo
 * 2 t/m 4 september 2019, Otterlo

Schrijfvaardigheid en argumentatie
Schrijven is voor veel professionals in de publieke gezondheidszorg een 
belangrijk onderdeel van het werk. Om de inhoud van een tekst goed 
voor het voetlicht te krijgen, is toegankelijk en doeltreffend schrijven 
cruciaal. Leer hoe je overtuigende (beleids-)teksten schrijft. Bijvoorbeeld 
adviezen, publicaties, notities, artikelen en visiedocumenten.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers en 

andere professionals in de Public & Occupational Health, 
die hun kwaliteiten als schrijver van overtuigende (beleids-)
teksten willen verbeteren.

Datum: 3 en 17 september en 8 oktober 2019, Utrecht

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

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/taakdelegatie-door-de-bedrijfsarts/
https://www.nspoh.nl/capability-de-basis-voor-duurzame-inzetbaarheid-2/
https://www.nspoh.nl/stoppen-met-roken-motiveren-kun-je-leren-4/
https://www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken/
https://www.nspoh.nl/summer-school-public-health-4/
https://www.nspoh.nl/summer-school-arbeid-en-gezondheid-3/
https://www.nspoh.nl/schrijfvaardigheid-en-argumentatie-4/
mailto:a.sondeijker@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@kpnmail.nl


87NMGT 72 - 53-88                                        M E I  2 0 1 9
<< I N H O U D

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Als volksgezondheidsprofessional wil je weten welke prioriteiten de 
aandacht verdienen. Wat zijn de ontwikkelingen? Welke problemen 
doen zich voor en wat is hun impact op de volksgezondheid? Spijker je 
kennis over de actuele stand van de wetenschap bij en leer hoe die zich 
verhoudt tot jouw praktijk.
Voor wie: professionals in de volksgezondheid
Datum: 4, 5, 12, 19 en 26 september, 3, 10 en 31 oktober 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. Leer wat mensen 
motiveert tot een gedragsverandering. En wat jouw rol als professional 
is in dit proces.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

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

Datum: 5 september 2019, Utrecht

Malaria, dengue, chikungunya, zika en west Nile virus (nieuw)
Leer over de actuele stand van zaken over de verspreiding, preventie 
en ernstig beloop bij risicogroepen en stuur je cliënten goed voorbereid 
op reis!
Voor wie: reizigersverpleegkundigen en reizigersgeneeskundig (huis-)

artsen
Datum: 5 september 2019, Utrecht

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

de reizigersadvisering. 
Datum: 6, 13 en 25 september, 2, 11 en 30 oktober 2019, Rotterdam

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
Werk je als arts en wil je je specialiseren in de reizigersadvisering? 
Wil je je verdiepen in de epidemiologie van gezondheidsrisico’s en het 
gedrag van reizigers? Zodat je jouw cliënten optimaal kunt adviseren 
en vaccineren voor een verre reis. Volg dan deze LCR-gecertificeerde 
basismodule.
Voor wie: artsen die zich willen specialiseren in de reizigersadvisering 

en artsen die een LCR-gecertificeerde basisopleiding 
reizigersadvisering zoeken. 

Datum: 10, 17 en 24 september, 1, 8 en 30 oktober 2019, Utrecht

Astma in de werksituatie 
Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft een chronische longziekte, 
zoals astma. Zij worden in hun werk belemmerd door een gebrek aan 
lucht. Wil jij leren hoe je mensen met astma het best kunt begeleiden? 
Zodat ook zij gezond en prettig kunnen werken? Leer nu omgaan met 
de NVAB-richtlijn over beroepsastma.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, artsen M&G, jeugdartsen, 

sociaal geneeskundigen, medisch adviseurs en 
arboverpleegkundigen

Datum: 10 september 2019, Utrecht

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

Voor wie: gezondheid(communicatie) professionals, beleidmakers 
en onderzoekers die die aansluiting willen vinden bij hun 
doelgroep en Entertainment Education willen inzetten voor 
gezondheidsbevordering.

Datum: 10 september en 8 oktober 2019, Utrecht

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij  
psychiatrische problematiek
Veel rokers hebben de wens om ooit te stoppen. Ook mensen met 
psychiatrische problemen hebben deze wens, maar onder zorg-
professionals heerst terughoudendheid en behandelpessimisme. Wil 
jij je kennis en vaardigheden vergroten om deze doelgroep te kunnen 
steunen in hun wens te stoppen met roken? Doe dan deze module.
Voor wie: huisartsen, (long-) verpleegkundigen, praktijkondersteuners, 

medisch specialisten, bedrijfsartsen, coaches, persoonlijk 
begeleiders GGZ en andere zorgprofessionals die rokers met 
psychiatrische problematiek willen adviseren en/of begeleiden 
bij het stoppen met roken.

Datum: 10 september 2019, Utrecht

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk 
Arbo-onderzoek laat zien dat ca. 4% van de werknemers 
geneesmiddelen slikt die de rijvaardigheid en het reactievermogen 
op het werk beïnvloeden. Als arts of verpleegkundige heb je een 
belangrijke taak om gevaarlijke situaties te helpen voorkomen.  
Dat vereist actuele kennis van zaken! Leer meer over het inschatten 
van risico’s van geneesmiddelengebruik in het verkeer. En over hoe 
medicijnen het werk positief of negatief kunnen beïnvloeden. En welk 
advies je dan geeft.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

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

Datum: 16 september 2019, Utrecht

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen
Tegenstrijdige belangen en/of botsende karakters leiden gemakkelijk tot 
conflicten. Ook professionals in de public en occupational health komen 
hiermee in aanraking. Versterk je vaardigheden en leer in deze situaties 
adequaat op te treden.
Voor wie: sociaal geneeskundigen en andere professionals in de public 

en occupational health
Datum: 23 september en 7 oktober 2019, Utrecht

COPD en belastbaarheid
Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft een chronische longziekte, 
zoals COPD. Zij worden in hun werk belemmerd door een gebrek aan 
lucht. Ben jij een medisch professional en wil jij leren hoe je mensen 
met COPD het best kunt begeleiden? Zodat ook zij gezond en prettig 
kunnen werken? En wil je bekend worden met de NVAB-richtlijn COPD 
(update 2018)? Je leert het in deze module.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, 

medisch adviseurs en arboverpleegkundigen
Datum: 24 september 2019, Utrecht

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers (nieuw)
Facebook en Twitter hebben gelijkgestemden met elkaar verbonden in 
online communities. Vaak zijn die georganiseerd rond niche-thema’s, 
zoals sport of voeding. Hierin zijn ook social influencers (bloggers 
en vloggers) actief. Leer hoe je met hen kunt samenwerken om je 
boodschap bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.
Voor wie: professionals in de publieke gezondheid die de mogelijkheden 

willen verkennen van samenwerking met zogenaamde social 
influencers.

Datum: 24 september 2019, Gouda
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