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 V O O R P A G I N A

Tijdens de missie ‘Capacity Building Mission Iraq’ van 17 juni t/m 1 juli 2016  
werd een onderzoek uitgevoerd naar de bewaarcondities van ampullen met 
spoedmedicatie voor injectie onder warme klimatologische omstandigheden.
De resultaten van deze veldstudie zijn in deze aflevering beschreven.
Foto: TT First Responder Move On MKII, Tasmanian Tiger.
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Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis
Zowel reumatoïde artritis als chronische nierschade trekken een 
zware wissel op het leven van de patiënt. Werk je als arts of 
arbeidsdeskundige? En wil je inzicht krijgen in de prognose en 
belastbaarheid van cliënten met deze chronische aandoeningen?  
Wil je daarnaast leren hoe je een rol kunt spelen in hun 
participatiegedrag en empowerment? Doe dan deze module.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen
Datum: 9 december 2019, Utrecht

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering
Werk je als arts of verpleegkundige in de reizigersgeneeskunde?  
Dan is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
op het gebied van reizigersadvisering. Wil jij je kennis opfrissen en 
tegelijkertijd voldoen aan de eisen voor herregistratie? Doe dan deze 
eendaagse module.
Voor wie: artsen en verpleegkundigen werkzaam in de 

reizigersadvisering
Datum: 11 december 2019, Utrecht

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

Beste lezers,

In deze aflevering van het NMGT, alweer de laatste van 2019, treft u onder meer een artikel 
aan van majoor-arts A. Glasbergen die in zijn bijdrage de problematiek beschrijft m.b.t. de 
bewaarcondities van medicatie onder operationele omstandigheden bij geneeskundige 
afvoerploegen. In gebieden waar moet worden opgetreden zijn de temperaturen vaak van dien 
aard dat niet altijd voldaan kan worden aan het handhaven van de normale bewaarcondities.  
Een groot deel moet worden bewaard bij kamertemperatuur. De bewaarcondities van een medicijn 
worden door de fabrikant vastgesteld en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie verstrekt richtlijnen hoe hier uitvoering aan te geven. Defensie volgt deze civiele 
richtlijnen, maar deze houden geen rekening met de operationele praktijk binnen Defensie.  
Bij Defensie is er nog geen aanwijzing hoe hier mee om te gaan. Alvorens een richtlijn op te 
stellen is het wenselijk eerst de bewaarconditie van medicatie in operationele omstandigheden te 
objectiveren. Het onderzoek van majoor-arts Glasbergen beoogt een aanzet te geven om te komen 
tot een dergelijke richtlijn.

Van historica, publiciste, onderzoekster en docente dr. C.Th. Bakker, treft u een bijdrage aan 
over Franz Joseph Harbaur, Inspecteur-Generaal van de Geneeskundige Dienst van Land- en 
Zeemacht van 22 augustus 1819 tot 26 maart 1824. Het artikel behandelt de reorganisatie van 
de militair geneeskundige dienst na de Napoleontische tijd in opdracht van Koning Willem I. 
Kwaliteitsverbetering van de dienst staat bij hem hoog in het vaandel; maar er moest ook bezuinigd 
worden, dat was de wens van de koning. 

Ten slotte mag ik uw aandacht vestigen op het promotieonderzoek van senior sportarts  
luitenant-kolonel-arts W. Zimmermann. Geen onbekende voor het NMGT; veel artikelen van zijn 
hand zijn al verschenen in ons tijdschrift. Zijn onderzoek betreft een veel voorkomende aandoening 
bij militairen, namelijk onderbeenklachten. 

Ik memoreerde het al aan het begin van deze ‘Van de redactie’ dat dit alweer de laatste aflevering 
van 2019 is. Rest mij dan ook reeds nu u mede namens alle leden van de redactie prettige en 
vredige feestdagen toe te wensen, een goed einde van het jaar en een uitstekend begin van het 
nieuwe jaar. Mag voor u en de uwen 2020 een gezond en gelukkig jaar worden.

Ik wens u veel leesplezier,
De Hoofdredacteur NMGT

Kolonel H. van der Wal
MHBA MHA EMSD

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/belastbaarheid-chronische-nierschade-reumatoide-artritis/
https://www.nspoh.nl/bij-en-nascholing/actueel-thema-reizigersadvisering/
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V A N  D E  R E D A C T I E

Militair sportarts voltooit proefschrift 
Chronische onderbeenklachten: diagnose en behandeling bij militairen

Onderbeenklachten komen veel voor bij militairen.  
De afdeling sportgeneeskunde van de Koninklijke 
Landmacht (Trainingsgeneeskunde en 
Trainingsfysiologie (TGTF)) heeft daarom een 
langdurig onderzoeksprogramma opgezet om 
militairen met onderbeenklachten zo goed mogelijk te  
helpen. Dit programma heeft geleid tot een nieuw 
defensiebreed behandeladvies onderbeenklachten en  
meerdere publicaties, in dit tijdschrift en internationale  
vakbladen. Nu is een promotietraject afgerond met een 
uitstekend proefschrift van senior sportarts luitenant-
kolonel-arts Wessel Zimmermann, in samenwerking 
met sportartsen van een Amerikaanse militaire 

universiteit in Washington DC. De titel van het proefschrift (200+ pagina’s) is:  
Chronic exercise-related leg pain: diagnosis and treatment in the armed forces.

De belangrijkste bevindingen in het proefschrift zijn: 
1. Als een militair langdurig onderbeenklachten heeft, die weinig verbeteren met eerste algemene 

behandeladviezen, zoals rust, dan moet de behandelaar de patiënt vragen om hard te lopen op 
een loopband, zodat de klachten worden opgewekt en een gedetailleerde diagnose kan worden 
gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat militairen vaak meerdere diagnosen aan het onderbeen 
tegelijk hebben en dat de groep “Onderbeenklachten” nog verder onderverdeeld kan worden 
dan tot op heden gedacht. 

2. De behandelvorm shockwavetherapie voor onderbeenklachten aan het scheenbeenbot wordt 
door militaire patiënten zeer gewaardeerd, toch is er twijfel ontstaan of deze therapievorm echt 
werkt, of dat er sprake is van een placebo-effect. 

3. Technische loopscholing, het veranderen van hardlooptechniek, is een therapievorm die zeer 
goed toepasbaar is bij de meest voorkomende vormen van onderbeenklachten bij militairen.  
Het proefschrift geeft duidelijk aan welke aanwijzingen een therapeut moet gebruiken om de 
patiënten op een nieuwe manier, met minder belasting op de onderbenen, te laten hardlopen. 
Militairen moeten ook rennen op laarzen, daarom wordt ook loopscholing op laarzen besproken. 
Het is aangetoond dat de militairen na tien maanden de loopscholing nog steeds grotendeels 
toepasten. 

Door de nieuwe “totaalaanpak” van onderbeenklachten, inclusief loopscholing op sportschoenen 
en laarzen, is het aantal operaties voor chronische onderbeenklachten bij militairen in de afgelopen 
jaren sterk gedaald (60-80%) en is het gelukt meer militairen dienstgeschikt te houden. 
Alhoewel niet onderzocht, is het zeer waarschijnlijk dat het aanleren van de nieuwe manier van 
hardlopen ook voor recreatieve, niet-militaire sporters een bijdrage kan leveren aan de behandeling 
en preventie van onderbeenklachten. Als het gaat om onderbeenklachten, dan loopt de militaire 
gezondheidszorg voorop. Dat is goed nieuws!

De verdediging van het proefschrift zal plaatsvinden op dinsdag 26 november a.s. om 10.30 uur in 
het Academiegebouw in Utrecht, vlak naast de Dom, adres: Domplein 29, 3512 JE Utrecht.
De bijeenkomst is openbaar hetgeen betekent dat geïnteresseerden (artsen, therapeuten, 
sportinstructeurs, etc.) welkom zijn. Mocht u na het lezen van deze mededeling voornemens zijn 
deze verdediging bij te wonen, stuur dan - in verband met de logistieke voorbereidingen - een  
e-mail naar wo.zimmermann@mindef.nl.

mailto:wo.zimmermann@mindef.nl


157NMGT 72 - 153-192                       NOVEMBER 2019
<< I N H O U D

O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Bewaarcondities van medicatie bij een afvoerploeg in Irak
door majoor-arts Alex Glasbergen 

Arts training en gereedstelling, plaatsvervangend medical advisor, 13 Lichte Brigade Commando Landstrijdkrachten,  
Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot.
Artikel ontvangen oktober 2019.

Samenvatting
Inleiding
De normen van bewaarcondities van medicatie worden beschreven in civiele richtlijnen. 
Defensie volgt deze civiele normen. Deze richtlijnen houden echter geen rekening met 
operationele omstandigheden. Deze veldstudie beoogt het effect van operationele inzet  
van een geneeskundige afvoerploeg onder warme klimatologische omstandigheden op  
de bewaarcondities van ampullen met spoedmedicatie voor injectie te onderzoeken.
Methode
Het onderzoek werd uitgevoerd bij een geneeskundige afvoerploeg van de missie  
‘Capacity Building Mission Iraq’ van 17 juni t/m 1 juli 2016. Met behulp van een TempTale  
werd gedurende veertien opeenvolgende dagen elke 15 minuten de temperatuur  
gemeten in de spoedmedicatiebox van de afvoerploeg, met daarin voornamelijk  
ampullen met spoedmedicatie voor injectie. Tijdens de onderzoeksperiode vonden  
vier geneeskundige ondersteuningen te velde plaats, waarvan twee meerdaagse. Binnen 
de operationele beperkingen werden continu zoveel mogelijk maatregelen genomen om 
de spoedmedicatiebox op kamertemperatuur te houden (15-25 graden Celsius). Tevens 
werd een logboek bijgehouden met events en weersomstandigheden om de gemeten 
medicatietemperatuur te kunnen relateren aan de verschillende omstandigheden.
Resultaten
De gemiddelde medicatietemperatuur was 26,7 graden Celsius met een gemiddelde deviatie  
van 2,7 graden Celsius. De hoogste gemeten medicatietemperatuur was 31,3 graden 
Celsius. De medicatietemperatuur was hoger dan de bovengrens van 25,0 graden Celsius 
gedurende 61,3% van de totale duur van de onderzoeksperiode (206 van 336 uren). Enkel 
de meerdaagse geneeskundige ondersteuningen te velde in ogenschouw genomen was de 
medicatietemperatuur 94,7% van de duur hoger dan de bovengrens van 25,0 graden Celsius.
Conclusie
De bewaarcondities van de ampullen met spoedmedicatie voor injectie raakten structureel 
buiten de norm, met name tijdens de meerdaagse geneeskundige ondersteuningen te 
velde. Deze hoge temperaturen werden bereikt ondanks het treffen van zoveel mogelijk 
mitigerende maatregelen binnen de operationele beperkingen. Deze bevindingen illustreren 
de wenselijkheid van een operationele richtlijn voor medicatiebeheer tijdens geneeskundige 
ondersteuningen te velde.

Inleiding
De bewaarcondities van een medicijn worden vastgesteld door de fabrikant op basis van een strikt 
gereguleerd houdbaarheidsonderzoek. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie (KNMP) geeft richtlijnen over hoe uitvoering te geven aan de door de fabrikant 
vastgestelde bewaarcondities. Defensie volgt deze civiele richtlijnen zoals vermeld in DMG 0391. 
Deze richtlijnen houden echter geen rekening met de operationele praktijk binnen Defensie. Het 
ontbreekt dan ook aan een richtlijn hoe uitvoering te geven aan de door de fabrikant vastgestelde 
bewaarcondities onder operationele omstandigheden.

Binnen de operationele gezondheidszorg is het gebruikelijk geneeskundige afvoerploegen uit  
te rusten met ampullen medicatie voor injectie ten behoeve van spoedeisende zorg.  
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Deze ampullen dienen meestal op kamertemperatuur (15-25 graden Celsius) te worden bewaard.  
Geneeskundige afvoerploegen bevinden zich echter vaak ‘in het veld’ waar het door de 
weersomstandigheden vaak moeilijk is om normale bewaarcondities van medicatie te handhaven. 
Voorbeelden daarvan zijn de afvoerploegen in Mali (MINUSMA) en Irak (CBMI) waar de 
temperaturen overdag kunnen oplopen tot boven de 45 graden Celsius. In andere gebieden of 
tijdens andere seizoenen kunnen juist koude weersomstandigheden een uitdaging vormen voor  
het behoud van normale bewaarcondities.

Goede airconditioning in het gewondentransportmiddel zou een uitkomst kunnen zijn. Zo 
beschikken de afvoerploegen in Mali over een Bushmaster of Boxer en de afvoerploegen in Irak 
over een Toyota Land Cruiser, alle mét airconditioning. Echter, airconditioning in een voertuig 
vereist doorgaans een draaiende motor. Bij een meerdaagse patrouille in Mali of een meerdaagse 
training in Irak is het onmogelijk de motor continu stationair te laten draaien. Naast het feit dat 
dit om tactische redenen onwenselijk kan zijn is dit ook schadelijk voor de motor, met als gevolg 
een verhoogde kans op voertuigdefecten tijdens de inzet. Daarnaast gaan regelmatig de deuren 
open van deze voertuigen aangezien de afvoerploegen ook vaak ‘leven’ rondom de voertuigen. 
Bovendien is het maar de vraag in hoeverre de airconditioning kamertemperatuur kan bereiken in 
deze extreem warme omstandigheden. Bovenstaande voorbeelden illustreren het feit dat in het 
veld de bewaarcondities van medicatie vaak moeilijk binnen de normen zijn te houden. 

Medicatie is onderhevig aan fysische en chemische ontledingsprocessen waardoor de 
werkzaamheid van de medicatie afneemt. Ontledingsproducten zijn vaak onwerkzaam maar 
kunnen ook toxisch zijn. Doorgaans treden deze processen sneller op bij hogere temperaturen. 
Als vuistregel geldt dat per tien graden temperatuursverhoging de ontleding viermaal zo snel 
verloopt2. Als gevolg van deze versnelde ontleding is voldoende werkzaamheid van de medicatie 
tot de vermelde houdbaarheidsdatum niet gegarandeerd. Maar tot wanneer is de werkzaamheid 
van medicatie met afwijkende bewaarcondities dan nog wel gegarandeerd? En wanneer zijn 
teveel toxische producten ontstaan? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Er bestaan 
rekensommen voor de vervalsnelheid van medicatie onder invloed van afwijkende temperaturen 
maar deze zijn complex en in praktijk voorbehouden aan farmaceuten.

Zowel bij maandenlange missies als bij kortere non-exercise (NONEX)-ondersteuningen rondom 
oefeningen worden ampullen met spoedmedicatie vaak in een rugzak in een voertuig bewaard. 
Tijdens missies wordt medicatie meestal bij elke rotatie vervangen, ongeacht duur van de 
uitzending, klimatologische omstandigheden of mate van inzet te velde. De medicatie bij de 
vele NONEX-ondersteuningen te velde wordt meestal jaarlijks vervangen. Hoe in de tussentijd 
om te gaan met medicatiebeheer te velde is de verantwoordelijkheid van de betreffende militair 
arts, verpleegkundige, medic of gewondenhelper die dit vaak naar eer en geweten uitvoert. Het 
ontbreekt hen aan een operationele richtlijn hoe hier verstandig mee om te gaan. Zo zijn in de 
winter bewaartemperaturen van boven 40 graden Celsius gemeten omdat de medicatie te dicht bij 
de verwarming van een voertuig werd bewaard. Temperatuurmetingen om de bewaarcondities te 
monitoren vinden niet structureel plaats.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft nog enigszins sturing in het protocol ‘Up-to-date 
houden geneesmiddelen visitetas’3. Daarin wordt geadviseerd om spoedmedicatie niet in de 
auto te bewaren vanwege soms grote temperatuurverschillen, tweemaal per jaar de medicatie te 
controleren en eenmaal per jaar de medicatie te vervangen, bij voorkeur na de zomer. Helaas is  
bij afvoerploegen onder operationele omstandigheden juist de auto vaak de beste (enige) optie.

Gezien het belang van goede patiëntenzorg, juist onder operationele omstandigheden, is het 
wenselijk om een operationele richtlijn voor zorgverleners op te stellen m.b.t. medicatiebeheer te 
velde. Voordat een dergelijke richtlijn kan worden opgesteld is het noodzakelijk de bewaarcondities 
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van medicatie onder verschillende operationele omstandigheden te objectiveren. Wat zijn de 
daadwerkelijke temperaturen waaronder medicatie wordt bewaard te velde? Zijn eventuele 
temperaturen boven of onder de norm incidenteel of structureel van aard? En wat is het effect van 
mitigerende maatregelen? Deze vragen waren de aanleiding voor een veldstudie naar het effect 
van operationele inzet van een afvoerploeg onder warme klimatologische omstandigheden op de 
bewaarcondities van spoedmedicatie.

Materiaal & methode
Het onderzoek wordt 
uitgevoerd bij een 
geneeskundige afvoerploeg 
van de missie ‘Capacity 
Building Mission Iraq’ rotatie 5 
(CBMI-5) in Irak. Deze 
afvoerploeg bestaat uit 
een Algemeen Militair Arts 
(AMA) en een geneeskundig 
verzorger/chauffeur en zij 
hebben de beschikking over 
een Toyota Land Cruiser,  
omgebouwd tot 
gewondentransportmiddel 
(Afb.1). Het voertuig beschikt 
over airconditioning. De 
onderzoeksperiode loopt exact 
twee weken (14 x 24 uur),  
van 17 juni 2016 18:00 uur tot  
1 juli 2016 18:00 uur. 

Gedurende deze periode zullen twee meerdaagse trainingen van Koerdische militairen 
worden uitgevoerd bij Spartan, geneeskundig ondersteund door deze afvoerploeg (vanwege 
veiligheidsredenen worden in dit artikel geen echte plaatsnamen genoemd met als uitzondering 
Erbil). Tijdens deze meerdaagse trainingen overnacht de ploeg op een vaste slaaplocatie, een 
zogenaamd ‘safe house’ in een dorpje. De trainingen zijn voornamelijk buiten. De afvoerploeg kan 

stand-by staan zowel op de slaaplocatie, als op de 
trainingslocatie, afhankelijk van het programma.

De afvoerploeg heeft in totaal twee rugzakken 
en een koffer waarin zich medicaties bevinden; 
zowel spoedmedicatie als eerstelijnsmedicatie 
en zowel ampullen als tabletten en dermatica. 
Spoedmedicatie en infuusvloeistoffen bevinden zich 
voornamelijk in de rugzakken, eerstelijnsmedicatie 
bevindt zich voornamelijk in de koffer. In dit 
onderzoek wordt gekozen om de temperatuur te 
meten in de spoedmedicatiebox van de AMA, met 
daarin voornamelijk ampullen met spoedmedicatie 
voor injectie (zie Tabel 1). De aanname is dat 
de temperatuur in de spoedmedicatiebox de 
beste benadering is van de temperatuur van 
de spoedmedicatie zelf. De temperatuur bij de 
infuusvloeistoffen en bij de eerstelijnsmedicatie 
wordt niet gemeten in dit onderzoek.

Afb. 1: Gewondentransportmiddel (Toyota Land Cruiser). 
Foto: Alex Glasbergen.

Medicatie Vorm Aantal
Amiodaron Ampul 3 ml = 150 mg 3

Clemastine Ampul 2 ml = 2 mg 2

Dexamethason Ampul 2 ml = 2 mg 3

Diazepam Ampul 2 ml = 10 mg 2

Diclofenac Ampul 3 ml = 75 mg 1

Epinefrine Ampul 1 ml = 1 mg 3

Esketamine Flacon 10 ml = 250 mg 1

Fentanyl Ampul 2 ml = 0,1 mg 2

Flumazenil Ampul 5 ml = 0,5 mg 2

Haloperidol Ampul 1 ml = 5 mg 1

Lidocaïne Ampul 5 ml = 100 mg 1

Metoclopramide Ampul 2 ml = 10 mg 1

Midazolam Ampul 3 ml = 15 mg 1

Morfine Ampul 1 ml = 10 mg 2

Naloxon Ampul 1 ml = 0,4 mg 1

Ondansetron Ampul 4 ml = 8 mg 1

Natriumchloride 0,9% Flacon 10 ml 5

Tabel 1: Inhoud spoedmedicatiebox.
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Voor de meting van de temperatuur in de 
spoedmedicatiebox wordt gebruik gemaakt van een 
TempTale 4 van SensiTech. Dit apparaat wordt ook 
door het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum 
(MGLC) gebruikt tijdens het transport van medicatie 
naar een missiegebied. Het is compact, eenvoudig 
te bedienen en bijzonder geschikt om temperatuur te 
meten over een langere periode. Het is klein genoeg 
om mee te nemen tussen medische uitrusting. Een 
nadeel is dat het apparaat alleen m.b.v. software kan 
worden ingesteld en uitgelezen. Er wordt gekozen 
voor een meetfrequentie van elke 15 minuten, een 
stil alarmondergrens van 15 graden Celsius en een 
stil alarmbovengrens van 25 graden Celsius. 

De TempTale wordt geplaatst in de 
spoedmedicatiebox van de AMA (Afb. 2).  
De spoedmedicatiebox wordt geplaatst centraal  
in de geneeskundige rugzak (merk: Tasmanian  
Tiger First Responder Move On 2; Afb. 3 en 4).  
Op het basiskamp van de afvoerploeg in Erbil wordt 
de rugzak standaard bewaard op het kantoor van 
het geneeskundig personeel, mét airconditioning. 

Tijdens een geneeskundige ondersteuning wordt altijd gezocht naar de meest geschikte 
locatie m.b.t. bewaarcondities voor de medicatie. Vaak is dit het gewondentransportmiddel mét 
airconditioning en dus stationair draaiende motor. Deze airconditioning staat over het algemeen  
op de koudste stand. Echter, wanneer zich een geschiktere locatie aanbiedt wordt daarvan gebruik 
gemaakt. Tijdens een ondersteuning met overnachting wordt de rugzak ’s nachts doorgaans 
bewaard op de slaaplocatie. Gedurende de onderzoeksperiode bevindt de medicatie zich dus 
onder verschillende omstandigheden. Dit kan op verschillende locaties in Irak zijn, in een gebouw 
of in een voertuig, onder verschillende weersomstandigheden en met of zonder airconditioning.

Belangrijk om te vermelden is dat gedurende de onderzoeksperiode te allen tijde wordt gestreefd 
naar optimale bewaarcondities van de spoedmedicatie, met enkel de operationele omstandigheden 

Afb. 2: De TempTale in de spoedmedicatiebox  
(NSN 6515-17-117-9486). Foto: Alex Glasbergen.

Afb. 3 en 4: Geneeskundige rugzak met centraal de spoedmedicatiebox. Foto: Alex Glasbergen.
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als beperking. Er wordt dus nooit een bewuste keus gemaakt de bewaarcondities te verslechteren 
om zodoende het effect op de temperatuur van de spoedmedicatie te kunnen beoordelen in het 
kader van dit onderzoek.

Om de gemeten medicatietemperaturen te kunnen relateren aan de verschillende omstandigheden 
wordt een logboek bijgehouden. In dit logboek wordt exact beschreven waar de rugzak met de 
spoedmedicatiebox zich op dat moment bevindt en onder welke omstandigheden. Daarnaast wordt 
achteraf bekeken wat de weersomstandigheden waren gedurende de onderzoeksperiode m.b.v. 
data afkomstig uit het archief van Meteoblue.com.

Resultaten & analyse
Resultaten logboek
De onderzoeksperiode  
duurde exact twee weken  
(14 x 24 uur), van vrijdag  
17 juni 2016 18:00 uur tot 
vrijdag 1 juli 2016 18:00 uur. 
Gedurende deze periode 
vonden 38 ‘events’ plaats. 
Een event werd gedefinieerd 
als een verandering van 
omstandigheid waarin de 
medische rugzak met de 
spoedmedicatiebox zich 
bevond. Bijvoorbeeld de 
verplaatsing van de rugzak 
van het kantoor in Erbil naar 
het gewondentransportmiddel 
is een event. Maar eenmaal in 
het gewondentransportmiddel 
is ook het aan- of uitzetten van 
de airconditioning een event. 
Ook lange verplaatsingen 
(langer dan 15 minuten) met 
het gewondentransportmiddel 
werden aangemerkt als 
een afzonderlijk event.  De 
starttijden van alle events zijn 
tot op vijf minuten nauwkeurig 
genoteerd in het logboek 
(zie Tabel 2). Ook is vermeld 
in welke ruimte de rugzak 
zich bevond en op welke 
geografische locatie. Tevens 
is vermeld of gedurende het 
event de airconditioning aan- 
of uitstond.

Gedurende de 
onderzoeksperiode heeft 
tweemaal een meerdaagse 
geneeskundige ondersteuning 

Event Datum Tijd Inzet Waar Locatie Airco
1 17-06-16 1800 Kantoor Erbil Ja

2 18-06-16 0430 Start inzet Ambu Erbil Ja

3 0810 Einde inzet Kantoor Erbil Ja

4 19-06-16 1330 Ambu Verplaatsing Ja

5 1800 Role 1 MTF Cobra Ja

6 20-06-16 0600 Start inzet Ambu Verplaatsing Ja

7 1000 * Huis Spartan Nee

8 21-06-16 0700 * Ambu Spartan Ja

9 1210 * Ambu Spartan Nee

10 1305 * Ambu Spartan Ja

11 1840 * Huis Spartan Nee

12 22-06-16 1400 * Ambu Verplaatsing Ja

13 1740 * Ambu Erbil Nee

14 1835 * Ambu Erbil Ja

15 1845 Einde inzet Kantoor Erbil Ja

16 23-06-16 0745 Start inzet SUV Verplaatsing Ja

17 1020 * Magazijn Viking Ja

18 1340 * SUV Verplaatsing Ja

19 1730 * Inzet op straat Erbil Nee

20 1800 Einde inzet Kantoor Erbil Ja

24-06-16 - - Erbil Ja

21 25-06-16 1230 Ambu Erbil Nee

22 1250 Legering Erbil Ja

23 1345 Start inzet Ambu Verplaatsing Ja

24 1930 * Huis Spartan Ja

25 26-06-16 0700 * Ambu Spartan Ja

26 1230 * Ambu Spartan Nee

27 1335 * Ambu Spartan Ja

28 1355 * Huis Spartan Ja

29 27-06-16 0630 * Ambu Spartan Ja

30 1200 * Ambu Spartan Nee

31 1235 * Ambu Spartan Ja

32 1250 * Huis Spartan Ja

28-06-16 - * - Spartan Ja

33 29-06-16 1250 * Ambu Spartan Ja

34 1520 * Huis Spartan Ja

35 30-06-16 0645 * Ambu Spartan Ja

36 1020 * Ambu Spartan Nee

37 1250 * Ambu Verplaatsing Ja

38 1650 Einde inzet Kantoor Erbil Ja

- 01-07-16 1750 Einde meting Erbil Ja

Tabel 2: Logboek spoedmedicatiebox.
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plaatsgevonden, eenmaal een ééndaagse ondersteuning en eenmaal een korte ondersteuning van 
enkele uren:
1. Halve marathon: Op 18 juni 2016 van 04:30 uur tot 08:10 uur;
2. Spartan 1: Van 20 juni 2016 06:00 uur tot 22 juni 2016 18:45 uur;
3. Viking: Op 23 juni 2016 van 07:45 uur tot 18:00 uur;
4. Spartan 2: Van 25 juni 2016 13:45 uur tot 30 juni 2016 16:50 uur.

Tijdens beide meerdaagse geneeskundige ondersteuningen sliep de afvoerploeg op een 
vaste slaaplocatie. Tijdens Spartan 1 was nog geen beschikking over airconditioning op deze 
slaaplocatie. Tijdens Spartan 2 was dit op dezelfde slaaplocatie inmiddels wel het geval. De 
slaaplocatie had echter dusdanig veel open verbindingen met de buitenlucht en de ruimte was 
dusdanig groot dat de airconditioning gevoelsmatig weinig heeft toegevoegd.

Gedurende de gehele onderzoeksperiode heeft geen daadwerkelijke medische inzet 
plaatsgevonden waarbij de spoedmedicatie benodigd is geweest, de spoedmedicatiebox is 
geopend of zelfs maar uit de rugzak is gehaald. De spoedmedicatie en de TempTale zijn dus te 
allen tijde ongemoeid gelaten.

Resultaten weersomstandigheden
Voor de rapportage van de weers-
omstandigheden is gebruik gemaakt 
van het archief van Meteoblue.com. 
Aangezien van meer dan 99% van 
de plaatsen in de wereld geen directe 
weermetingen beschikbaar zijn 
kunnen dit afgeleide weergegevens 
zijn. Zowel van Erbil International 
Airport (basiskamp CBMI) als van 
Spartan (locatie van meerdaagse 
geneeskundige ondersteuning) werden 
de weergegevens opgevraagd. Enkel de 
gegevens van 15 juni 2016 tot en met 
30 juni 2016 zijn beschikbaar, aangezien 
de gegevens per halve maand werden 
aangeleverd. De laatste dag van 
de onderzoeksperiode (1 juli 2016) 
ontbreekt dus. Echter, deze laatste dag 
was met betrekking tot het weer geen 
afwijkende dag in relatie tot de dagen 
ervoor.

Zoals te zien in figuur 1 en 2 
varieerde de maximumtemperatuur 
in Erbil en bij Spartan tussen de 
circa 35 en 45 graden Celsius, met 
op beide locaties slechts drie dagen 
met een maximumtemperatuur 
lager dan 40 graden Celsius. De 
minimumtemperatuur varieerde grofweg 
tussen 20 en 30 graden Celsius op 
beide locaties. Neerslag is op beide 
locaties nauwelijks gevallen.

Fig. 1: Weersomstandigheden Erbil International Airport gedurende de 
onderzoeksperiode.

Fig. 2: Weersomstandigheden Spartan gedurende de onderzoeksperiode.
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Resultaten TempTale
De TempTale heeft tussen 
activatie en deactivatie  
1758 metingen verricht. 
Hiervan vielen 1344 metingen 
in de onderzoeksperiode,  
wat overeenkomt met  
14 x 24 uur elke 15 minuten 
een meting. Alleen deze 
1344 metingen worden 
meegenomen in de analyse 
(zie Tabel 3). Figuur 3 laat het 
verloop van de temperatuur 
van de spoedmedicatiebox 
zien gedurende de gehele 
onderzoeksperiode. Wat 

opvalt is dat het temperatuurverloop grillig is 
met drie langer durende episoden waarbij de 
temperatuur 25 graden Celsius of hoger is. Enkele 
malen is de temperatuur zelfs 30 graden Celsius 
of hoger. Lager dan 20 graden Celsius wordt de 
temperatuur nooit.

Analyse van de gehele onderzoeksperiode
1. De laagste temperatuur was 20,7 graden 

Celsius.
2. De hoogste temperatuur was 31,3 graden 

Celsius.
3. De gemiddelde temperatuur was 26,7 graden 

Celsius met een gemiddelde deviatie van  
2,7 graden Celsius.

4. De temperatuur was in totaal drie episoden 
hoger dan 25,0 graden Celsius. De kortste 
episode duurde 10 uren en 45 minuten. De 
langste episode duurde 5 dagen, 15 uren 
en 45 minuten. Deze drie episoden zijn 
gerelateerd aan de beschreven geneeskundige 
ondersteuningen Spartan 1, Viking en  
Spartan 2.

5. De temperatuur was in totaal gedurende  
206 uren hoger dan 25,0 graden Celsius.  
Dit is 61,3% van de totale duur van de 
onderzoeksperiode (14 x 24 = 336 uren).

6. De temperatuur was in totaal zes episoden 
30,0 graden Celsius of hoger. De kortste episode duurde 15 minuten. De langste episode 
duurde 17 uren en 45 minuten.

7. De temperatuur was in totaal gedurende 54 uren en 45 minuten 30,0 graden Celsius of hoger. 
Dit is 16,3% van de totale duur van de onderzoeksperiode.

8. Indien de temperatuur steeg tot boven de 25,0 graden Celsius was dit gemiddeld 4 uur en  
40 minuten na de start van een geneeskundige ondersteuning.

9. Na het einde van een geneeskundige ondersteuning duurde het gemiddeld 7 uur en 58 minuten 
voordat de temperatuur was gedaald tot 25,0 graden Celsius of lager.

Punt Datum/Tijd  
(GMT+03:00)

Primair (°C): 
Omgeving Alarmsignalen

1032 2016-6-28 1:45 AM 31,3 Primair hoog

1033 2016-6-28 2:00 AM 31,3 Primair hoog

1034 2016-6-28 2:15 AM 31,3 Primair hoog

1035 2016-6-28 2:30 AM 31,3 Primair hoog

1036 2016-6-28 2:45 AM 31,3 Primair hoog

1037 2016-6-28 3:00 AM 31,3 Primair hoog

1038 2016-6-28 3:15 AM 31,3 Primair hoog

1039 2016-6-28 3:30 AM 31,3 Primair hoog

1040 2016-6-28 3:45 AM 31,3 Primair hoog

1041 2016-6-28 4:00 AM 31,3 Primair hoog

1042 2016-6-28 4:15 AM 31,2 Primair hoog

1043 2016-6-28 4:30 AM 31,2 Primair hoog

1044 2016-6-28 4:45 AM 31,1 Primair hoog

1045 2016-6-28 5:00 AM 31,1 Primair hoog

1046 2016-6-28 5:15 AM 30,9 Primair hoog

1047 2016-6-28 5:30 AM 30,9 Primair hoog

1048 2016-6-28 5:45 AM 30,8 Primair hoog

1049 2016-6-28 6:00 AM 30,7 Primair hoog

1050 2016-6-28 6:15 AM 30,6 Primair hoog

1051 2016-6-28 6:30 AM 30,5 Primair hoog

Tabel 3: Fragment uit de TempTale met 1344 verrichtte 
metingen.

Fig. 3: Temperatuur spoedmedicatiebox gedurende de gehele onderzoeksperiode.
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Van een aantal veelvoorkomende situaties gedurende de onderzoeksperiode zal het effect op de 
temperatuur van de spoedmedicatiebox nader worden bestudeerd. De volgende veelvoorkomende 
situaties worden onderkend:
1. Een meerdaagse geneeskundige ondersteuning;
2. De spoedmedicatiebox op de slaaplocatie van Spartan 1 en 2;
3. De spoedmedicatiebox in het gewondentransportmiddel;
4. De spoedmedicatiebox op het kantoor in Erbil.

Analyse meerdaagse geneeskundige ondersteuning
In dit onderzoek is het met name van belang te beoordelen wat het effect is van een meerdaagse 
geneeskundige ondersteuning op de temperatuur van de spoedmedicatiebox. Daartoe is ook 
een analyse gedaan van enkel die metingen die zijn verricht gedurende de beide meerdaagse 
ondersteuningen (Spartan 1 en 2). Als startpunt van beide ondersteuningen is gekozen voor het 
verplaatsen van de rugzak met de spoedmedicatiebox van de Role 1 MTF op Cobra (start  
Spartan 1) dan wel het kantoor in Erbil (start Spartan 2) naar het gewondentransportmiddel (Toyota 
Land Cruiser). Als eindpunt van beide ondersteuningen is gekozen voor het terugverplaatsen van 
deze rugzak van het gewondentransportmiddel naar het kantoor in Erbil (einde Spartan 1 en 2).

Spartan 1: Van 20 juni 2016 06:00 uur tot 22 juni 2016 18:45 uur (event 6 t/m 14)
Spartan 2: Van 25 juni 2016 13:45 uur tot 30 juni 2016 16:50 uur (event 23 t/m 37)

Alle metingen gedaan in deze perioden worden meegenomen in de analyse. Onderstaande 
grafieken (Fig. 4 en 5) laten het verloop van de temperatuur van de spoedmedicatiebox zien 
gedurende de geneeskundige ondersteuningen Spartan 1 en 2.  Wat bij beide grafieken opvalt is 

dat de temperatuur vrij snel 
stijgt tot hoger dan 25 graden 
Celsius en daar de rest van de 
geneeskundige ondersteuning 
boven blijft. Pas op het kantoor 
in Erbil zal de temperatuur 
weer dalen tot 25 graden 
Celsius of lager. In de analyse 
zijn de resultaten van beide 
meerdaagse ondersteuningen 
samengevoegd.

Analyse
1. De laagste temperatuur was 

20,7 graden Celsius.
2. De hoogste temperatuur 

was 31,3 graden Celsius.
3. De gemiddelde temperatuur 

was 28,7 graden Celsius 
met een gemiddelde deviatie 
van 1,4 graden Celsius.

4. De temperatuur was in  
totaal gedurende 174 uren  
en 30 minuten hoger dan  
25,0 graden Celsius. Dit is  
94,7% van de totale duur 
van beide meerdaagse 
geneeskundige 
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Fig. 4: Temperatuur spoedmedicatiebox gedurende geneeskundige ondersteuning  
Spartan 1. Op de slaaplocatie was géén airconditioning aanwezig.

Fig. 5: Temperatuur spoedmedicatiebox gedurende geneeskundige ondersteuning  
Spartan 2. Op de slaaplocatie was wél airconditioning aanwezig.
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ondersteuningen (184 uren en 15 minuten).
5. De temperatuur was in totaal gedurende 54 uren en 45 minuten 30,0 graden Celsius of hoger. 

Dit is 29,7% van de totale duur van beide meerdaagse geneeskundige ondersteuningen  
(184 uren en 15 minuten).

Analyse slaaplocatie Spartan
Gedurende beide meerdaagse geneeskundige ondersteuningen (Spartan 1 en 2) verbleef de 
afvoerploeg ’s nachts op een vaste slaaplocatie. De slaaplocatie betrof een ‘safe house’ in een 
dorpje. In totaal werd zeven keer overnacht op deze locatie. Gedurende Spartan 1 was nog 
geen sprake van airconditioning op de slaaplocatie. Gedurende Spartan 2 was inmiddels wel 
airconditioning aanwezig.

Analyse
1. De laagste temperatuur was 20,8 graden Celsius. Echter, dit betrof de eerste meting direct na 

aankomst op de slaaplocatie na een verplaatsing in de Toyota Land Cruiser met airconditioning.
2. De hoogste temperatuur was 31,3 graden Celsius. Opvallend is dat deze temperatuur ’s nachts  

is gemeten tussen 01:45 uur en 04:15 uur met de rugzak met de medicatiebox naast de 
airconditioning.

3. De gemiddelde temperatuur was 29,1 graden Celsius met een gemiddelde deviatie van  
1,2 graden Celsius.

4. De temperatuur was in totaal gedurende 126 uren en 30 minuten hoger dan 25,0 graden 
Celsius. Dit is 96,2% van de totale duur op de slaaplocatie.

5. De temperatuur was in totaal gedurende 47 uren en 30 minuten 30,0 graden Celsius of hoger. 
Dit is 36,1% van de totale duur op de slaaplocatie.

Analyse gewondentransportmiddel
Een groot deel van de tijd bevond de rugzak met de spoedmedicatiebox zich in het 
gewondentransportmiddel (een Toyota Land Cruiser). Dit betrof event 2, 4, 6, 8 t/m 10, 12 t/m  
14, 21, 23, 25 t/m 27, 29 t/m 31, 33, 35 t/m 37. Tijdens verplaatsingen in het voertuig was 
de airconditioning altijd aan. Tijdens stilstand, bijvoorbeeld op een afwachtlocatie, bleef de 
airconditioning zo vaak als mogelijk aan door de motor stationair te laten draaien. Soms, 
bijvoorbeeld tijdens de lunch, moest het voertuig worden afgesloten en de motor uitgezet,  
waardoor ook de airconditioning werd uitgeschakeld. Op de slaaplocatie werd de 
spoedmedicatiebox altijd uit het voertuig gehaald en meegenomen naar binnen.

Analyse
1. De laagste temperatuur was 20,7 graden Celsius.
2. De hoogste temperatuur was 30,8 graden Celsius.
3. De gemiddelde temperatuur was 27,3 graden Celsius met een gemiddelde deviatie van  

2,1 graden Celsius.
4. Gedurende de gehele onderzoeksperiode (14 x 24 uren) bevond de medicatiebox zich in  

totaal 57 uren in het gewondentransportmiddel. Daarvan stond de airconditioning van het 
voertuig 51 uren en 30 minuten aan. Dit is 90,4% van de totale duur in het voertuig.  
Het grootste deel hiervan stond het voertuig stil en was de motor stationair draaiend.

5. De temperatuur was in totaal gedurende 44 uren en 30 minuten hoger dan 25,0 graden Celsius. 
Dit is 78,1% van de totale duur in het voertuig.

6. De temperatuur was in totaal gedurende 7 uren en 15 minuten 30,0 graden Celsius of hoger.  
Dit is 12,7% van de totale duur in het voertuig.

Analyse kantoor Erbil
Als geen sprake was van een geneeskundige ondersteuning werd de rugzak met de 
spoedmedicatiebox opgeslagen in het kantoor van het geneeskundig personeel in Erbil.  
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Een groot deel van de tijd bevond de medicatie zich daar. Daarom is ook gekeken naar de 
capaciteit van dit kantoor om de spoedmedicatiebox op kamertemperatuur te houden. Enkel die 
metingen die zijn verricht gedurende de periode dat de medicatie zich in het kantoor bevond 
worden geanalyseerd (event 1, 3, 15, 20 en 38).

Analyse
1. De laagste temperatuur was 20,8 graden Celsius.
2. De hoogste temperatuur was 29,7 graden Celsius. Echter, dit betrof de eerste meting op het 

kantoor na een meerdaagse geneeskundige ondersteuning. Pas na ruim 13 uren op het kantoor 
was de temperatuur van de spoedmedicatiebox verlaagd tot 25,0 graden Celsius of lager.

3. De gemiddelde temperatuur was 24,2 graden Celsius met een gemiddelde deviatie van  
1,3 graden Celsius.

Conclusie & discussie
De bewaarcondities van de ampullen met spoedmedicatie voor injectie raakten structureel  
buiten de norm. De temperatuur van de spoedmedicatiebox was 61,3% van de totale duur  
van de onderzoeksperiode hoger dan 25,0 graden Celsius. Deze te hoge temperaturen van  
de spoedmedicatiebox waren gerelateerd aan geneeskundige ondersteuningen. Enkel de  
meerdaagse ondersteuningen te velde in ogenschouw genomen was 94,7% van de duur de 
temperatuur hoger dan 25,0 graden Celsius. 29,7% van de duur was de temperatuur zelfs  
30,0 graden Celsius of hoger. Deze hoge temperaturen zijn bereikt ondanks het treffen van  
zoveel als mogelijk mitigerende maatregelen.

In dit onderzoek is enkel de temperatuur in de spoedmedicatiebox gemeten. Echter, naast 
de spoedmedicatiebox bevonden zich in de twee medische rugzakken ook verschillende 
infusievloeistoffen (kristalloïden, colloïden, mannitol, metronidazol). Daarnaast werd tijdens 
meerdaagse geneeskundige ondersteuningen een koffer met eerstelijnsmedicatie meegenomen. 
De temperatuur van deze medicatie is niet gemeten.

In dit onderzoek is gedurende veertien opeenvolgende dagen de temperatuur gemeten 
van de spoedmedicatiebox. Echter, de betreffende spoedmedicatiebox heeft een gehele 
rotatie (vierenhalve maand) in de medische rugzak gezeten. Gedurende deze periode is de 
spoedmedicatiebox meegenomen op vele korte en meerdaagse geneeskundige ondersteuningen 
te velde onder vergelijkbare bewaarcondities als in de onderzoeksperiode. Het is daarmee 
aannemelijk dat de ampullen met spoedmedicatie gedurende vierenhalve maand structureel  
buiten de norm zijn bewaard.

De airconditioning op het kantoor in Erbil was effectief. Na afloop van elke geneeskundige 
ondersteuning daalde de temperatuur van de spoedmedicatiebox binnen enkele uren tot onder  
25 graden Celsius. De airconditioning in het gewondentransportmiddel was niet effectief. Ondanks 
dat de airconditioning technisch prima functioneerde en bijna altijd aanstond op de koudste stand, 
was de temperatuur van de spoedmedicatiebox het grootste deel van de totale duur in het voertuig 
hoger dan 25 graden Celsius. Een mogelijke oorzaak voor het falen van mitigerende maatregelen 
is het feit dat het gewondentransportmiddel tevens de ‘leefomgeving’ vormde van de afvoerploeg. 
Deuren gingen regelmatig open bij het in- en uitstappen van het voertuig, bij het omkleden, bij het 
pakken van eten en drinken, bij het pakken van een pleister voor een wondje of om zelf even af te 
koelen. Bij elke deurbeweging gaat koude lucht verloren en komt warme lucht binnen. Daarnaast is 
het om tactische en technische redenen niet mogelijk om altijd de airconditioning aan te houden.

Een oplossing zou kunnen zijn om in een gewondentransportmiddel een aparte afsluitbare 
geconditioneerde ruimte te plaatsen waarin medicatie en infuusvloeistoffen opgeslagen kunnen 
worden. Dan is de medicatie niet onderhevig aan temperatuurwisselingen bij elke deurbeweging 
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van het voertuig. Het zou handig zijn als deze geconditioneerde ruimte aangedreven zou kunnen 
worden door een aparte accu zodat geen stationair draaiende motor benodigd is. Op deze wijze 
wordt het voertuig gespaard, kan de medicatie ’s nachts in het voertuig blijven en voldoet de opslag 
aan tactische criteria. Deze oplossing gaat natuurlijk alleen op als ook daadwerkelijk gebruik 
wordt gemaakt van een voertuig. Bij zogenaamd ‘man packed’ optreden, zoals bij geneeskundige 
ondersteuningen in de jungle, blijven de uitdagingen m.b.t. normale bewaarcondities van medicatie 
bestaan.

Bewaarcondities van ampullen met spoedmedicatie voor injectie blijken structureel de norm te 
kunnen overschrijden onder operationele omstandigheden, ondanks zoveel mogelijk mitigerende 
maatregelen. Dit illustreert de wenselijkheid van een operationele richtlijn voor zorgverleners m.b.t. 
medicatiebeheer te velde. Deze richtlijn zou in elk geval moeten aangeven hoe de bewaarcondities  
moeten worden gemonitord, wat de meest effectieve mitigerende maatregelen zijn, wat alarmerende 
boven- en ondergrenzen zijn onder operationele omstandigheden en wanneer welke medicatie 
vervangen dient te worden. De operationele richtlijn zou betrekking moeten hebben op zowel 
missies als op de vele NONEX-ondersteuningen rondom oefeningen in binnen- en buitenland.

STORAGE CONDITIONS OF MEDICATIONS FOR A FORWARD MEDICAL TEAM IN IRAQ
Background
The armed forces of the Netherlands follow the civil guidelines on the storage conditions of 
medications. These guidelines, however, do not take any operational circumstances into account. 
This field study aims to investigate the effect of the operational deployment of a forward medical 
team under warm climatologic circumstances on the storage conditions of ampoules with 
emergency medication for injection.
Methods
The field study was carried out by a forward medical team that was part of the ‘Capacity Building 
Mission Iraq’ from June 17th until July 1st 2016. During fourteen consecutive days the temperature 
of the box with ampoules with emergency medication for injection was measured every 15 minutes 
by a TempTale device. During this time period the forward medical team carried out a total of four 
medical support missions in the field, two of which lasted multiple days. Within operational limits, 
everything was done to keep the box with emergency medication within the storage standards of 
15-25 degrees Celsius. A log with events and weather conditions was kept to relate medication 
temperature to different circumstances.
Results
The average medication temperature during the study period was 26,7 degrees Celsius with a 
standard deviation of 2,7 degrees Celsius. The highest medication temperature measured was 
31,3 degrees Celsius. The medication temperature exceeded the prescribed limit of 25,0 degrees 
Celsius 61,3% of the total study period (206 of the total 336 hours). During the multiple day medical 
support missions in the field, the medication temperature was higher than 25,0 degrees Celsius 
94,7% of the time.
Conclusion
The temperature of the ampoules with emergency medication for injection consistently exceeded 
the given standards, in particular during multiple day medical support missions in the field. These 
high temperatures were measured despite taking mitigating measures within operational limits. 
These findings illustrate the need for an operational guideline on storage conditions for medication 
during medical support missions in the field.

Referenties:
1. DMG/039 Geneesmiddelenuitgifte en beheer militaire apotheekhoudende artsenpraktijk.
2. Touw D.J., Bouwman-Boer Y.: Houdbaarheid van geneesmiddelen. Geneesmiddelenbulletin 2011; 45: 133-139.
3. Nederlands Huisartsen Genootschap: Up-to-date houden geneesmiddelen visitetas.
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Samenvatting
F.J. Harbaur (1776-1824) voerde in zijn korte carrière als inspecteur-generaal van de 
Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht diverse ingrijpende reorganisaties door. Zij 
vormden een voortzetting van het beleid van S.J. Brugmans. De gedachten achter Harbaurs 
plannen waren nobel genoeg: het ging hem vooral om kwaliteitsverbetering, onder meer om 
de juiste personen aan te trekken voor de Dienst. Maar er moest ook worden bezuinigd. Dat 
was de wens van de koning. De inspecteur-generaal maakte er echter vijanden mee. In de 
geschiedenis zien we dit vaker: zodra plannen voor kwaliteitsverbetering hand in hand gaan 
met bezuinigingen, worden de goede bedoelingen in twijfel getrokken.

Op zoek naar een opvolger voor Brugmans
Het is 18192-8. Napoleon is alweer enige tijd geleden  
definitief verslagen en de contouren van het 
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn vast-
gesteld. Sebaldus Justinus Brugmans (1763-1819), 
sinds enkele jaren inspecteur-generaal van de 
Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht, 
is plotseling overleden, terwijl hij nog volop bezig 
was met een grootscheepse renovatie. De uitgaven 
aan de dienst moeten worden beperkt, vindt 
koning Willem I; in vredestijd hoeft een militaire 
geneeskundige dienst immers niet zo groot te zijn 
als in oorlogstijd. 
Commissaris-generaal (minister) van Oorlog 
Alexandre Charles Joseph Ghislain graaf D’Aubremé 
(1776-1835) krijgt de taak een opvolger te zoeken. 
Dat is niet eenvoudig: Brugmans heeft zich als een 
gerenommeerd wetenschapper en krachtdadig en 
gerespecteerd bestuurder leren kennen. Daarbij 
komt dat hij tijdens – of liever in de nasleep van – 
‘Waterloo’ internationale erkenning heeft verworven 
als ‘oorlogsheld’. Mede dankzij zijn sanitaire 
en logistieke ingrepen is het aantal dodelijke 
slachtoffers van de laatste slag tegen de Fransen 

enigszins binnen de perken gebleven. Van zo’n conduitestaat kunnen de meeste mannen van 
naam slechts dromen.
In eigen kring blijkt niemand te vinden met een grote wetenschappelijke reputatie die tevens goed 
kan leidinggeven. Onder de hoogleraren geneeskunde in het rijk vindt D’Aubremé echter al snel 
Franz Joseph Harbaur. D’Aubremé kent hem al langer als hoogleraar en rector magnificus van de 
Rijksuniversiteit van Leuven. Harbaur is medearchitect van het samenwerkingsverband tussen de 
universiteit en het militair hospitaal in deze stad. De geboren Elzasser studeerde geneeskunde in 
Würzburg en Jena – onder Duitse artsen van naam als de familie Siebold, Stark en Hufeland.  

Fig. 1: Sebaldus Justinus Brugmans (1763-1819).
Bron: Wikimedia, publiek domein.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Sebald_Justinus_Brugmans.jpg?uselang=nl
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In Parijs – het Mekka van de heelkunde en de empirische geneeskunde – is hij in 1803  
gepromoveerd. Tussen 1805 en 1806 heeft hij gewerkt voor – toen nog (erf)prins – Willem Frederik  
van Oranje-Nassau. Sinds 1815 is hij opnieuw in dienst van de koning: nu is hij hofarts, commissaris 
voor de geneeskundige zaken in de zuidelijke provincies van het koninkrijk, en rector. Aangezien 
die laatste functie spoedig ten einde komt, heeft hij weldra zijn handen vrij voor een nieuwe taak. 
Willem I gaat akkoord met de benoeming en op 22 augustus 1819 is alles in kannen en kruiken. 

De eerste reorganisatievoorstellen
In oktober dat jaar begint Harbaur aan zijn 
taak, in het kantoor van de dienst aan het 
Haagse Korte Voorhout. Zoals gemeld, 
was zijn voorganger al gestart met een 
bezuinigingsoperatie. Een van de laatste 
dingen waarbij Brugmans betrokken is 
geweest, is het opstellen van een uitermate 
gedetailleerd reglement voor de inrichting 
en administratie van Rijkshospitalen, 
garnizoenshospitalen en tijdelijke ziekenzalen. 
Het reglement, dat maar liefst 347 artikelen 
bevat, wordt op 25 oktober door de koning 
bekrachtigd. Een ander besluit stamt eveneens 
uit Brugmans’ tijd, maar het is Harbaur die voor 
de afkondiging en uitvoering moet zorgen: de 
epauletten en andere versierselen waarmee 
officieren van gezondheid zich mogen tooien, 
worden afgeschaft. De betrokkenen ‘moeten 
zich onderscheiden door eigen verdienste’, zo 
luidt het argument. De maatregel roept direct 
weerstand op. 
Harbaur neemt zijn taak met voortvarendheid 
ter hand. Vooraleer het jaar om is, heeft hij 
twee rapporten geschreven. Beide rapporten 
hebben onmiddellijk gevolg. In januari 1820 

worden twee inspecteurs ontslagen die volgens Harbaur al enige tijd te weinig werk omhanden 
hebben. Tegelijk vindt een reorganisatie plaats die de gang van zaken bij militaire apotheken 
minder fraudegevoelig moet maken.
Het volgende plan verschijnt op 21 februari 1820 en behelst de reorganisatie van de gehele 
militaire geneeskundige dienst. Er moeten minder, maar wel beter opgeleide en beter betaalde 
militaire chirurgen komen, die zich liefst uitsluitend bezighouden met hetgeen waarvoor ze zijn 
opgeleid. Op die manier kan het dreigende kwaliteitsverlies van de Dienst worden afgewend. 
Daarnaast vraagt Harbaur aan de commissaris-generaal toestemming voor een dienstreis langs 
alle garnizoenshospitalen. 
Het reorganisatieplan valt niet goed bij D’Aubremé: onder Brugmans is er juist een grote reorga-
nisatie geweest. De dienstreis kan echter wel doorgaan. Het wordt een reis met een dubbel doel: 
Harbaur wil (de werkwijze van) het personeel leren kennen en D’Aubremé wil dat hij onderzoek 
gaat doen naar de veel voorkomende gevallen van ernstige oogontsteking. Wat dat laatste betreft: 
het gaat waarschijnlijk om de aandoening die vandaag de dag ‘trachoom’ of ‘granuleuze oogziekte’ 
wordt genoemd, maar het kan ook blennorrhoe zijn, een venerische aandoening. Het is hoe 
dan ook een vreselijke ziekte. Brandende ogen, gezwollen oogleden en rode bindvliezen zijn de 
kenmerken. In het ergste geval bedekt het bovenste ooglid de halve wang en baadt daarbij de 
oogbol zelf in de etter. Deze nare verschijnselen leiden ertoe dat het erg lastig is de aandoening  
te onderzoeken. Zo kan de ziekte dusdanig voortwoekeren dat blindheid het gevolg is.

Fig. 2: Dit mocht nog wel: eenvoudige borduursels op de kraag.  
Bron: Geheugen van Nederland.

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/borduursels-uniform-officieren-den-geneeskundige-dienst-koninklijke-lithographieabrahamse?query=Militaire+geneeskundige+dienst&page=1&maxperpage=36&coll=ngvn&identifier=LEMU01%3A00112051-012
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Maatregelen tegen oogontsteking
Al na een paar visitaties stelt Harbaur zijn ideeën over de aandoening op schrift. In die tijd vigeren 
er twee opvattingen over het verschijnsel: de compressionistische en de contagieuze visie. De 
aanhangers van de eerste theorie gaan ervan uit dat de ziekte wordt veroorzaakt door verkeerde 
leefgewoontes van de militairen, zoals het dragen van te strakke uniformen die het lichaam 
beknellen (en daardoor de bloedtoevoer remmen). Hierdoor kan een onschuldige oogontsteking 
ontaarden in de hiervoor beschreven toestand. De contagionisten menen dat de ziekte door 
besmetting wordt veroorzaakt; hoe die besmetting plaatsvindt, is echter nog niet duidelijk. Na zijn 
eerste visitaties komt Harbaur tot een andere slotsom, zoals blijkt uit het pakket aan praktische 
preventieve maatregelen dat hij voorlegt. De maatregelen zijn vooral gericht op de leefwijze van  
de militairen (de compressietheorie), maar bevat ook een element van contagionisme. Hij staat  
dus op het standpunt dat beide aspecten een rol spelen.
De ramen en deuren van kazernes, wachtlokalen enzovoort moeten tochtvrij gehouden worden. 
Het hoofdhaar van de soldaten moet niet korter dan twee duimen (iets meer dan 5 cm) worden 
afgesneden – dit geldt vooral voor wie oudsher gewend is een warm hoofddeksel te dragen. De 
militairen moeten beter op de weersomstandigheden afgestemde kleding dragen. Hun halsdoeken 
en kragen moeten niet te strak zitten. Ook mogen ze hun beddenlakens niet gebruiken om het 
gezicht af te drogen. De lakens moeten schoon zijn, maar niet met kalk gewassen worden. De 
kazernes moeten stofvrij gehouden worden. Tenslotte moet er, zodra zich gevallen voordoen van 
oogontsteking, meteen een melding worden gemaakt. Dat laatste is een teken dat Harbaur ook het 
besmettelijke karakter van de ziekte onderkent: registratie is belangrijk om besmettingshaarden 
vroegtijdig te kunnen aanwijzen.
D’ Aubremé legt de maatregelen voor aan de luitenants-generaal van de zes grote militaire 
commando’s. Zij gaan ermee aan de slag en het lijkt erop dat Harbaurs preventieve aanpak 
meteen succes heeft: een paar maanden later stelt de commissaris-generaal van Oorlog tevreden 
vast dat het aantal oogontstekingen is afgenomen en de aandoening bij sommige korpsen zelfs 
helemaal is verdwenen. Harbaur kan dit succes op zijn conto schrijven. Later zal blijken dat het 
maar van korte duur is: tijdens de Belgische Opstand is de oogziekte weer volop actief, vooral in 
het zuiden. Tegen die tijd is de bedenker van de maatregelen echter al overleden.

De grote personeelsreorganisatie
Intussen is Harbaur wel nog steeds van plan om een grootscheepse reorganisatie door te voeren 
in de dienst. Hij wil, zoals gemeld, de Geneeskundige Dienst een kwaliteitsimpuls geven om het 
werken als officier van gezondheid in de Land- en Zeemacht aantrekkelijker te maken voor mannen 
die hun vak verstaan. En hij begint ongeduldig te worden. 
Er zijn ‘ongetwijfeld gewigtige redenen’ om nog niet inhoudelijk op het voorstel te hebben 
gereageerd, schrijft hij aan D’Aubremé. Aangezien hij zelf volledig gelooft in de maatregelen die 
hij heeft voorgesteld, is hij echter zo vrij de commissaris-generaal ‘instantelijk te verzoeken’ zijn 
eventuele bedenkingen kenbaar te maken. De tijd dringt; hij heeft namelijk intussen zelf al besloten 
tot een tijdelijke vacaturestop; nu voorziet hij dat er problemen gaan ontstaan bij de dienst als de 
reorganisatie nog langer op zich laat wachten.
D’Aubremé is nog altijd niet enthousiast over het plan zelf, maar de vacaturestop vindt hij eigenlijk 
wel een goed idee: misschien blijkt dat de geneeskundige dienst wel met minder mensen toe kan 
zonder dat er weer een reorganisatie hoeft plaats te vinden. Het levert een flinke besparing op. 
Harbaur is het hiermee volstrekt oneens. Hij klimt op 12 juli 1820 opnieuw in de pen en deze keer 
laat hij alle terughoudendheid varen. Alleen al de omvang van de brief komt intimiderend over:  
28 pagina’s vol argumenten. 
Handhaven van de vacaturestop zonder reorganisatie zal het moreel aantasten, betoogt hij. Zijn 
plannen zijn goed, vindt hij, omdat ze niet op ‘vooroordeelen uit den ouden tijd’ gebaseerd zijn, 
maar op wetenschappelijke berekeningen. Dat er onlangs onder Brugmans nog een reorganisatie 
heeft plaatsgehad, vindt hij een slecht tegenargument. Had men hem bij de twee laatste 
reorganisaties betrokken, dan zou destijds het geneeskundig personeel allang gekrompen zijn  
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‘tot de ware behoefte van de armee’. Nu heeft hij 
dagelijks in de praktijk kunnen zien hoe overtollige 
geneeskundige officieren ‘in werkeloosheid 
bederven, of met het presteren van nodelooze 
personele diensten hunnen ledigen tijd verslijten’. 
Officieren van gezondheid zijn niet opgeleid om 
bijvoorbeeld geweren te poetsen. Het is hem een 
doorn in het oog. Zijn plannen kennen nog een 
bijkomend voordeel: er wordt flink bezuinigd. Maar, 
haast hij zich te melden, bezuinigen op zich is zijn 
doel niet en dit zou het ook niet moeten zijn.
Een deel van de bezuinigingen kan wat hem betreft 
worden besteed aan een traktementsverhoging. 
Geneeskundige officieren verdienen veel meer dan 
ze krijgen. Net als de strijdende officieren staan 
zij bij een veldslag midden in de vuurlinie, maar 
dan zonder de bijbehorende krijgersadrenaline. Is 
de slag eenmaal voorbij, dan begint voor hen de 
werkdag pas, terwijl de anderen kunnen ‘uitrusten en 
verkwikken’. In ‘met zieken overkropte vertrekken’ 
stellen zij hun leven in de waagschaal – vanwege 
besmettingsgevaar. Ze lopen naar verhouding meer 
overlijdensrisico in de strijd dan een gewone officier, 
terwijl de laatste meer betaald krijgt voor zijn werk. 
Volgens Harbaur zou dit gelijkgetrokken moeten 

worden. Door de Geneeskundige Dienst kleiner te maken, kan dit worden betaald, en dan blijft er 
nog geld over.

Plannen voor het onderwijs
In dezelfde brief houdt Harbaur ook een warm pleidooi voor het inrichten van één nieuw Militair 
Rijkshospitaal voor kwekelingen in Utrecht, in plaats van de twee opleidingsinstituten die er nu  
nog zijn (Leiden en Leuven). Ook hierbij gaan inhoudelijke en financiële motieven hand in hand. 
Het militair hospitaal in Leiden is aan vernieuwing toe en in Leuven is de samenwerking van het 
militair hospitaal met de universiteit – waar Harbaur zelf voor geijverd heeft – overbodig geworden 
doordat er elders klinische lessen gegeven kunnen worden. (Dit laatste heeft Harbaur ook zelf 
geregeld in de tijd dat hij nog rector was van de universiteit.)
Daarbij komt dat in beide militaire hospitalen hoofdzakelijk chronisch zieken verblijven – die zijn  
voor het onderwijs niet interessant. En in de meeste garnizoenssteden zijn al voldoende zieken-
zalen, hospitalen of infirmerieën aanwezig. Al met al is het niet langer noodzakelijk de opleiding 
over twee steden te verdelen. Centralisatie van de opleiding is goedkoper en ze bevordert tevens 
de uniformiteit – iets waar de koning zeer voor geporteerd is. Utrecht ligt centraal en er is ook een 
universiteit aanwezig. 

Geregeld
Het duurt nog tot 30 maart 1822 voordat de reorganisatiemaatregelen erdoor zijn, maar dan zijn 
ook meteen alle plannen in één keer geregeld. 
Per 1 juli 1822 worden de opleidingen in Leuven en Leiden opgeheven. De inspecteurs van Leiden 
en Leuven krijgen eervol ontslag. De waarnemend inspecteurs worden eveneens van hun taak 
ontheven. Ze blijven wel in functie als officier van gezondheid eerste klasse.
In Utrecht wordt het Groot Rijkshospitaal opgericht als militaire rijkskweekschool. Het aantal 
benodigde officieren van gezondheid en apothekers wordt opnieuw vastgesteld. Er vallen 
ontslagen en sommigen krijgen een lagere functie aangeboden. Voor degenen die overtollig zijn 

Fig. 3: Eerste officier van gezondheid na de reorganisatie 
van Harbaur. Bron: Geheugen van Nederland.

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/ste-officier-gezondheid-nederlandsche-arm?query=Militaire+geneeskundige+dienst&page=3&maxperpage=36&coll=ngvn&identifier=LEMU01%3A00112048-015
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verklaard, wordt in een afvloeiingsregeling voorzien. Wie een lagere functie krijgt aangeboden voor 
een lager traktement, mag zijn oude salaris behouden. Het verschil wordt als ‘persoonlijke toeslag’ 
beschouwd. Hetzelfde geldt voor degene die in het verleden (bij de reorganisatie van Brugmans) 
een toeslag gekregen heeft op zijn traktement en daardoor meer is gaan verdienen dan het bedrag 
dat nu volgens de nieuwe regels bij zijn functie hoort. Ook hij hoeft niets in te leveren.
Om officieren van gezondheid eerste klasse voor de dienst te behouden, wordt vastgesteld dat  
zij voortaan na tien dienstjaren een verhoging van hun jaargeld krijgen met ongeveer 12 procent. 
Na twintig dienstjaren komt daar hetzelfde bedrag bovenop. Officieren met een lagere rang worden 
aangespoord: ze moeten zich bijscholen en opwerken binnen de dienst. 
De hele operatie levert de staat uiteindelijk zo’n ƒ 25.000 op – een weldaad voor de koninklijke 
schatkist. En dat terwijl bezuinigen niet eens Harbaurs doel is geweest.

Spaarzaam voorschrijven
Harbaur is nog niet klaar. Ook zijn ideeën over 
het medicijnenvoorschrijfgedrag moeten nog een 
uitwerking krijgen. Zijn eerdere bedenkingen over 
de gang van zaken hierbij leiden in 1823 tot de 
totstandkoming van het ruim 200 pagina’s tellende 
Formulier door den Inspecteur-Generaal van den 
Geneeskundigen Dienst des Rijks9. Eerder – in 
november 1820 – had Harbaur nog een circulaire 
rondgestuurd met tips voor koortsbestrijding. 
Tijdens zijn rondreis langs de garnizoens-steden 
had hij ontdekt dat de officieren van gezondheid 
de regels van de kunst niet goed toepasten. Op 
de (denkbeeldige) vraag hoe een geneeskundig 
officier moest beoordelen welk middel het beste was, 
antwoordde hij toen dat een officier vooral ‘goede 
boeken’ moest lezen, veel moest nadenken, dat 
hij ‘opmerkzaam’ de zieken moest observeren en 
‘gestadig [moest] handelen met overleg’.
Dezelfde tips staan nu ook te lezen in het Formulier. 
‘Ik weet’, schrijft hij in de inleiding, dat veel mensen 
onterecht menen dat je in het geval van ziekte nooit 
op de kosten moet bezuinigen. Ze hebben gelijk als 
daarmee wordt gedoeld op ‘de tot het welzijn van 
eenen zieke vereischte uitgaven’. Het ‘is nooit mijne 

bedoeling’ om op dergelijke kosten te bezuinigen. ‘Doch ieder een, die kunde en ervaring ten deze 
bezit’, weet dat er een verschil bestaat tussen geld uitgeven om het nodige en gepaste te doen 
voor de patiënt, en geld uitgeven voor ‘nuttelooze en meestentijds voor den lijder zelfs schadelijke’ 
behandelingen. 
Het Formulier wordt gepresenteerd als een uitvloeisel van het reorganisatiebesluit, en is  
– vergeleken met veel andere standaardwerken uit deze tijd – een naslagwerk op zakformaat. Het 
Formulier bevat een opsomming van kwalen en een voorstel voor te gebruiken medicijnen. En 
ofschoon opnieuw bezuinigen niet het doel is van Harbaur, kan men zijn raadgevingen wel op die 
manier lezen. Zijn adagium is namelijk om niet te snel met medicatie te beginnen en niet te veel 
en niet per definitie de duurste middelen voor te schrijven. Daarmee jaag je namelijk de patiënt 
onnodig op kosten en loop je het risico dat het middel erger is dan de kwaal. Laat de natuur zijn 
werk maar doen, dan komt het vaak wel goed. 

Anonieme kritiek
Niet iedereen is gelukkig met het Formulier. In 1824 verschijnt een anonieme en zwaar op de man 

Fig. 4: Voorblad van het Formulier.
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gespeelde recensie, waarin de schrijver zich onder meer keert tegen de volgens hem volkomen 
verkeerde behandeling van ontstekingskoortsen (met valeriaan) en tegen het feit dat de inspecteur-
generaal als ‘Duitscher’ deze verplichtende behandelingen oplegt aan de Nederlandse officieren 
van gezondheid. Dr. G.L. Ridder, hoofd van de geneeskundige dienst van het garnizoen in Breda, 
schrijft daarop weer een vernietigende reactie op deze anonieme recensie. De anonieme recensent 
heeft volgens hem de tekst niet goed gelezen. Het Formulier verplicht de gebruiker tot niets: het 
gaat slechts om aanbevelingen. En de verkeerde behandeling blijkt ook op een misverstand te 
berusten: het gaat niet om ontstekingskoortsen maar om koortsen die het gevolg zijn van algemeen 
onwel-bevinden10-11.
Ook Harbaurs reorganisatievoorstellen zijn niet overal in goede aarde gevallen. Dat moge althans 
worden opgemaakt uit een – opnieuw anonieme – brief die in september 1821 op het bureau van 
de koning belandt. Op grond van het taalgebruik van de brief lijkt de auteur afkomstig te zijn uit de 
zuidelijke provincies. Gezien het onderwerp mag men aannemen dat deze banden heeft met de 
Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht. Misschien is het een medewerker in het militair 
hospitaal van Leuven die door de op handen zijnde reorganisatie op een zijspoor dreigt te worden 
gezet. 
In giftige bewoordingen uit de schrijver zijn ongenoegen over Harbaurs benoeming tot inspecteur-
generaal van de dienst. ‘Deze Herbaur heeft geen recht tot deze plaats, nog door verdiensten nog 
door militaire diensten. […] Herbaur vermoed en beeld zig in, als allen weetnieten, alles te kunnen 
[…]. Herbaur is zoo een slimme vlijer als hij een verachtelijke booswicht is, allen middelen zijn hem 
goed...’ De brief gaat nog veel verder. Kort gezegd komt het erop neer dat Harbaur een bedrieger 
is en nooit tot inspecteur-generaal benoemd had mogen worden. Of Harbaur weet gehad heeft van 
deze brief en of het schrijven hem heeft geschaad, is niet bekend. 
De koning heeft zover bekend, in ieder geval nooit op de aantijgingen gereageerd. De brief is 
echter wel goed bewaard gebleven in het archief: zelfs op twee verschillende plaatsen.

Slot
Uit het voorgaande mag blijken dat Franz Joseph 
Harbaur met zijn ingrijpende reorganisatie van de 
Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht 
vooral een kwaliteitsverbetering voor ogen had. 
Hij bedacht sanitaire maatregelen voor de hele 
krijgsmacht (onder meer ter bestrijding van 
oogziekten), maatregelen die gericht waren op 
de totstandbrenging van een goed opgeleid 
corps van gemotiveerde geneeskundige 
officieren, en maatregelen ter bestrijding van 
overbodige en daardoor soms zelfs schadelijke 
medicatie. Aangezien dit tevens gepaard ging 
met bezuinigingen, vielen de maatregelen niet bij 
iedereen in goede aarde. Harbaur maakte vijanden. 
Maar voordat deze vijanden op volle sterkte hun 
aanval konden doen, overleed de inspecteur-
generaal aan de gevolgen van longtuberculose.
Op de anonieme aantijgingen heeft hij nooit 
gereageerd. De recensie van zijn boek heeft hij 
niet meer kunnen lezen: die verscheen pas na zijn 

dood. De anonieme brief aan de koning heeft hij misschien nooit onder ogen gehad. Hij had echter 
met zijn stormachtige optreden zoveel beroering veroorzaakt in de Geneeskundige Dienst dat 
D’Aubremé na zijn dood expliciet op zoek ging naar een opvolger zonder reorganisatieplannen.  
De Leidse hoogleraar J.C.B. Bernard voldeed aan dit profiel en liet de personeelsorganisatie van  
de Geneeskundige Dienst gedurende zeventien jaar vrijwel ongemoeid.

Fig. 5: Koning Willem 1 (1772- 1843).
Bron: Wikipedia, publiek domein.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Koning_Willem_I.png
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In de bezuinigingsjaren tachtig van de twintigste eeuw deed de kreet ‘verkapte bezuinigings-
maatregel’ opgang in de gezondheidszorg. Deze kreet, waarmee iedere goede bedoeling achter  
een reorganisatie bij voorbaat verdacht gemaakt werd, had voor hetzelfde geld in hier geschetste 
context rond 1820-1822 verzonnen kunnen zijn. Aan de hand van dit korte relaas over het werk 
van Franz Joseph Harbaur als inspecteur-generaal voor de Geneeskundige Dienst der Land- en 
Zeemacht, is zichtbaar gemaakt dat de combinatie van reorganisatie met bezuinigingen, niet altijd 
even gelukkig uitpakt voor degene die de maatregelen bedenkt, diens goede bedoelingen ten spijt.

Dankwoord
Met dank aan medisch historicus Leo van Bergen bij de totstandkoming van het artikel.

Catharina Th. Bakker (Texel, 1964) studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en werkt sindsdien als vrijgevestigd 
historica en publiciste. Zij heeft diverse titels 
op haar naam over de geschiedenis van de 
gezondheidszorg. 
De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven 
van Franz Joseph Harbaur, 1776-1824,  
waar dit artikel op gebaseerd is, is haar 
debuut als biografe. Het boek is geschreven in 
opdracht van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en verschijnt 
begin 2020 bij uitgeverij Walburg Pers (€ 29,99). 

DISGUISED AUSTERITY MEASURES IN MILITARY HEALTH CARE
Franz Joseph Harbaur and the Medical Service of the Land and Naval forces in peacetime
During his brief career as Inspector General of the Medical Service of the Land and Naval forces, 
F.J. Harbaur (1776-1824) implemented several major reorganisations. These reorganisations were 
a continuation of S.J. Brugmans’ policy. The main thoughts behind Harbaur’s plans were noble 
enough; they were linked to the improvement of quality, for instance to attract the right staff for the 
Service. However, at the same time he had to execute major cuts, which corresponded with the 
King’s wishes. These cuts caused animosity towards the Inspector General. As we have seen more 
often in history: whenever quality improvement plans go hand in hand with cuts, good intentions will 
be questioned.
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 9, september 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor: Afghanistan [Resolute Support], Arizona 
(USA) [Desert Bull 2019 Yuma], Duitsland [gereedstellingsoefening Germersheim], Duitsland [Schutters 
Lange Afstand oefening Baumholder], Frankrijk [oefening La Courtine], IJsland [Northern Challenges 2019], 
Washington [Mobility Guardian 2019].
Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Transporthygiëne eisen
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 specifieke eisen voor
Afghanistan [Resolute Support omgeving Mazar-e-Sharif] toegevoegd.

Veterinaire instructies militaire werkhonden
In veterinaire instructies voor militaire werkhonden (MHW) worden de (preventieve) maatregelen 
aangegeven die nodig zijn voor een verantwoorde inzet van de militaire werkhond. Deze maatregelen 
worden bepaald aan de hand van de risico’s in het betreffende land voor de gezondheid en inzetbaarheid 
van de MHW en voor de gezondheid van de hondenbegeleiders. Er is een nieuwe veterinaire instructie 
gepubliceerd voor Aruba. Het overzicht van alle reeds verschenen veterinaire instructies is via deze link in  
te zien.

Gebruiksinstructie voor met permethrine geïmpregneerde gevechtskleding
Kleding en bepaalde uitrustingsdelen worden met permethrine geïmpregneerd om het risico op de 
overdracht van ziekten zoals bijvoorbeeld Lyme en malaria zoveel als mogelijk te voorkomen. De  
Directeur Operaties (DDOPS) bepaalt voor welke operaties en missies, met permethrine geïmpregneerde 
kleding gedragen wordt. Het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (KPU-bedrijf) is de enige 
instantie die deze kleding en uitrustingsstukken aan de defensiemedewerker verstrekt. 
Aan de nota ‘Gebruiksinstructie voor met permethrine geïmpregneerde gevechtskleding’ is een bijlage 
toegevoegd met daarin voor de gebruiker en commandanten relevante vragen en antwoorden, die in 
samenwerking met het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) zijn 
opgesteld. 

Regelgeving
Herziening regelgeving
Met de introductie van de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA, 2018), is besloten een kwaliteitsslag 
door te voeren betreffende de regelgeving militaire gezondheidszorg. Deze kwaliteitsslag houdt in dat alle 
aanwijzingen en richtlijnen, zoals deze in het verleden zijn uitgegeven door de Hoogste Medische Autoriteit 
(HMA) en de Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG), momenteel worden beschouwd op nut en belang 
en waar aan de orde worden geactualiseerd. De geactualiseerde documenten worden gelijk omgezet naar 
een Instructie-MGA (I-MGA), omdat de MGA als Proces Model Houder (PMH) instructies uitgeeft.  
Alle MGA-instructies worden gepubliceerd op het Publicatieportaal Defensie, onder het tabblad DOSCO-
>Militaire Gezondheidszorg. Totdat alle huidige aanwijzingen/richtlijnen zijn omgezet naar instructies of waar 
aan de orde zijn ingetrokken, is het totaal overzicht nog gewoon op de vertrouwde plek op de DGO-site 
terug te vinden.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20181003%20Landenadvies%20%20Afghanistan%20(RSM)%20Definitief_tcm4-1189099.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190916%20Landenadvies%20DESERT%20BULL%202019%20USA%20Definitief_tcm4-1435195.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190916%20Landenadvies%20DESERT%20BULL%202019%20USA%20Definitief_tcm4-1435195.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190814%20Landenadvies%20Duitsland%20Germersheim_tcm4-1433019.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190816%20Landenadvies%20Duitsland%20Baumholder_tcm4-1433020.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190722%20Landenadvies%20Frankrijk%20La%20Courtine_tcm4-1430402.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/201908016%20Landenadvies%20IJsland_tcm4-1433021.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190903%20Mobility%20Guardian%202019%20definitief_tcm4-1434102.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190820%20TH%20eisen%20Afghanistan%20Resolute%20Support_tcm4-1433299.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190726%20Veterinaire%20instructie%20MWH%20Aruba%20Definitief_tcm4-1431084.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/CEAG/dienstverlening/operationele_ondersteuning/Veterinaire_public_health.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Nota%20Krijgsmachtbrede%20gebruiksinstructie%20permetrinekleding_tcm4-1434005.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/DGO_aanwijzingen.aspx
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Hieronder volgt een overzicht van de instructies die recent zijn vastgesteld door de MGA.

I-MGA/013 Medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen Defensie
De RMG/013 ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen Defensie’ is geactualiseerd en omgezet naar de 
Instructie MGA/013. Deze instructie beschrijft hoe onderzoekers dienen te handelen voorafgaand, tijdens 
en na afloop van het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen Defensie. Het gaat hierbij 
om elke vorm van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij defensiemedewerkers betrokken zijn en/of 
medische gegevens afkomstig van defensiemedewerkers gebruikt worden. De instructie is terug te vinden 
op het Publicatieportaal Defensie onder het tabblad DOSCO->Militaire Gezondheidszorg.

I-MGA/029 Tuberculosescreening
De RMG/029 ‘Tuberculosescreening’ is omgezet naar de instructie ‘Tuberculosescreening’ en is inhoudelijk 
niet gewijzigd. Deze instructie beschrijft wie binnen Defensie op tuberculose gescreend moet worden, 
wanneer dat moet gebeuren en wie welke rol vervult in deze screening. De instructie is terug te vinden op 
het Publicatieportaal Defensie onder het tabblad DOSCO->Militaire Gezondheidszorg

I-MGA/056 Beoordelen buitenlandse geneeskundige voorzieningen (nieuw)
De nieuwe instructie ‘Beoordelen buitenlandse geneeskundige voorzieningen’ beschrijft de 
randvoorwaarden voor de beoordeling van buitenlandse geneeskundige voorzieningen door de Directie 
Operaties/Joint Medical (DOPS/JMed) in het kader van een voorbereiding op een inzet. Daarnaast wordt 
in deze instructie beschreven onder welke randvoorwaarden een beoordeling van een andere partner 
‘geaccepteerd’ kan worden. De instructie is terug te vinden op het Publicatieportaal Defensie onder het 
tabblad DOSCO->Militaire Gezondheidszorg.

I-MGA/058 Gebruik van niet-geregistreerde geneesmiddelen bij Defensie 
De RMG/058 ‘Gebruik van niet-geregistreerde geneesmiddelen bij Defensie’ is geactualiseerd en 
omgezet naar een instructie MGA. Deze instructie beschrijft de diverse aspecten van niet-geregistreerde 
geneesmiddelen en geeft weer hoe de procedure voor niet-geregistreerde geneesmiddelen binnen Defensie 
verloopt. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn:
- aanpassing van de richtlijn aan de bestaande organisatie;
- vereenvoudiging van de beschreven procedure door tekstuele overlap te verwijderen en alleen de 

specifieke regelgeving van het onderwerp te behouden, daarnaast is de algemene regelgeving t.a.v. 
opslag, uitgifte transport en vernietiging verwijderd;

- verduidelijking van de onderliggende (civiele) regelgeving, o.a. door te verwijzen naar de betreffende 
wetsteksten;

- het aantal verschillende artsenverklaringen is teruggebracht tot één uniforme verklaring.
De instructie is terug te vinden op het Publicatieportaal Defensie onder het tabblad DOSCO->Militaire 
Gezondheidszorg.

HMA/016 Verwijzing bij voetproblemen ingetrokken!
Het Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB) heeft de richtlijn ‘Verwijzing bij voetproblemen’ (RL 186) 
vastgesteld. Deze richtlijn beschrijft welke verwijsmogelijkheden een (militair) arts van het EGB heeft als een 
werknemer van Defensie zich op het spreekuur meldt met voetproblemen in relatie tot (dienst)schoeisel. 
Tevens wordt beschreven welke diensten en producten de bedrijven of dienstverleners waarnaar verwezen 
wordt kunnen verlenen. Met de verschijning van deze richtlijn is de verouderde aanwijzing van de Hoogste 
Medische Autoriteit HMA/016 ‘Verwijzing bij voetproblemen’ per direct ingetrokken. 

Voortgangsrapportage Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 
getreden. Daarnaast zijn de afwegingskaders per beroepsgroep gereed. Iedere zorgverlener heeft via 
internet toegang tot een korte voorlichtingsvideo over de wijzigingen van de meldcode en tot een  
specifieke meldcode van zijn/haar beroepsgroep. Relevant voor Defensie zijn de KNMG-meldcode en de 
V&VN-meldcode. Deze meldcodes kunnen door zorgverleners werkzaam binnen Defensie een-op-een 
worden overgenomen.

http://publicatieportaal.mindef.nl/ins/I-MGA%20013.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/ins/I-MGA%20029.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/ins/I-MGA%20056.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/ins/I-MGA%20058.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RL%20186%20-%20Richtlijn%20Verwijzing%20bij%20voetproblemen_tcm4-1430346.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/HMA016%20Verwijzing%20bij%20Voetproblemen%20ingetrokken_tcm4-1430469.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Daarnaast is online een e-learning verbeterde meldcode beschikbaar en, via de App Store, de app 
Meldcode VWS. Deze tools zijn bedoeld ter ondersteuning van de implementatie en het gebruik van de 
verbeterde meldcode.
Lees voor meer informatie de Tweede voortgangsrapportage ‘Geweld hoort nergens thuis’ (incl. bijlagen), 
deze kamerbrief is via internet te downloaden. 

MGZ 2020
Binnen het programma MGZ 2020 wordt hard doorgewerkt aan verbetering van de Militaire 
Gezondheidszorg (MGZ). Het werk gebeurt vooral achter de schermen, maar er worden wel degelijk 
resultaten geboekt. 
Afgelopen week nog stemden de MGA (Militair Geneeskundige Autoriteit), Hoofddirectie Personeel en 
stafartsen in met de MGZ 2020-planning voor de komende zes maanden. Dit gebeurde in het Beraad 
Militaire Gezondheidszorg (BMG) en is een belangrijke stap die de vaart in het programma houdt. 

Kwaliteitsmanagementsysteem
Eerder al tekende commandeur-arts Remco Blom de beleidsverklaring Staf DGO. Hierin is de implementatie 
van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volgens de ISO 9001 norm opgenomen. Met de 
ondertekening is een belangrijke stap gezet in het certificeringsproces van de staf DGO.
 
De contouren van het KMS worden dus steeds duidelijker zichtbaar. De werkgroep kreeg deze maand 
ook groen licht en budget voor het aannemen van 21 kwaliteitsfunctionarissen. De werving begint op korte 
termijn. Ook zijn 1.200 opleidingen ingekocht voor het opleiden van kwaliteitsmedewerkers. 

Audits
Er zijn interne auditors opgeleid om binnen de gehele Militaire Gezondheidszorg audits uit te voeren. 
Deze auditors bereiden samen met de staf DGO de certificeringstoets voor de ISO-normering voor. Het 
projectteam heeft de planning voor Q3-Q4 2019 vastgesteld.

Producten- en Diensten Catalogus
De werkgroep DGO-brede Producten- en Diensten Catalogus (PDC) werkt aan een actuele catalogus 
waarin helder staat wat er onder welke voorwaarden op welke termijn geleverd kan worden. Een eerste 
inventarisatie vanuit de DGO-bedrijven leverde eind Q2 de hoofdcategorieën op. 

Risicoanalyse
Een risicoanalyse van de geneeskundige eenheden en DGO-bedrijven leverde aanbevelingen op ter 
verkleining van de grootste risico’s in de operationeel geneeskundige keten. 
 
Beschrijvingen en protocollen
Het project Mensen, Middelen en Manieren heeft de bestaande beschrijvingen (o.a. protocollen) voor de 
operationele geneeskundige inzet geïnventariseerd. Er blijken er meer beschikbaar te zijn dan verwacht. 

Wensen en behoeften personeel
Om inzicht te krijgen in de wensen en de behoeften van het BIG-geregistreerd personeel komt er een 
adviesteam ‘Wkkgz art. 3’. De formatie is geregeld. De werving wordt opgestart waarna het team aan de 
slag kan. 

Loopbaanperspectief 
Op 18 september is de AMA-loopbaaninformatiedag gehouden. De aanwezigen kregen hier onder meer 
uitleg over de herziene structuur van de benodigde kennis en deskundigheid voor militair leiderschap en 
management in de zorg. Dit geeft hen inzicht in de loopbaanmogelijkheden. 

26 september kick-off proeftuinen nieuw HR-model
Donderdag 26 september vond op de legerplaats Oirschot de start van de proeftuin van het nieuwe  
Human Resources (HR)-model plaats. De ontwikkelingen en veranderende behoeften binnen Defensie en 

https://www.augeo.nl/augeoacademy
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/30/tweede-voortgangsrapportage-over-het-programma-geweld-hoort-nergens-thuis
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28345-223.html
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/DOSCO_2019062020%20beleidsverklaring%20Staf%20DGO_tcm4-1435020.pdf
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een krappe/uitdagende arbeidsmarkt vereisen ook voor Defensie een heroriëntatie op het gebied van HR. 
We willen dichterbij de mens, onze partners en de arbeidsmarkt komen te staan zodat we ook op langere 
termijn voldoende personeel hebben om de taken van onze organisatie succesvol te blijven doen, waarbij 
de mens en onze operaties centraal staan. 
Om te kijken hoe Defensie deze uitdaging het beste vorm kan geven, zijn verschillende proeftuinen 
ingericht om aspecten uit het HR-model te onderzoeken in de praktijk. Deze vormen de testgrond voor het 
nieuwe HR-model van Defensie. Dit model zal de basis gaan vormen voor een bestendige en gezonde 
toekomst in het Personeels(P)-domein, en inspelen op een sterke samenwerking met andere partners. 
Maar gaat bovenal zorgdragen voor het geboeid houden van en de beste werkomgeving zijn voor het 
defensiepersoneel. 
In de komende periode beproeft Defensie onder andere werving, keuring, selectie en loopbaanbegeleiding 
en employability in de regio. Dit gebeurt bij de 13e Lichte Brigade te Oirschot, op de Vliegbasis Volkel, 
bij de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie en in de nabije toekomst ook bij het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando te Vredepeel.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
DGI-module in WERKBlik
Sinds november 2018 is de optionele DGI-module ‘Uw leefstijl & uw werk’ toegevoegd aan WERKblik,  
het werkbelevingsonderzoek uitgevoerd door Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS). DGI heeft nu via  
een zogenoemde doelbindingsaanvraag toestemming gekregen om periodiek deze data te ontvangen  
en te analyseren. Hiermee kunnen er per defensieonderdeel verbanden worden gelegd tussen de  
DGI-leefstijldomeinen en de duurzame gezondheid en inzetbaarheid van defensiemedewerkers.
 
Oproep aan DGO-bedrijven: terugkoppeling resultaten DGI-module WERKblik
Afgelopen maart is bij de DGO WERKblik uitgevoerd. In de terugkoppeling heeft DGI voor de gehele DGO 
de resultaten van de DGI-module in een aparte slide besproken. Mocht u als DGO-bedrijf graag een slide 
ontvangen waarin deze module wordt teruggekoppeld voor uw eigen bedrijf, dan vernemen wij dit graag. 
In deze slide kunt u zien hoe tevreden uw medewerkers zijn met hun slaap, voeding, lichaamsbeweging en 
lichaamsgewicht en welke stimulerende en/of beperkende factoren zij op het werk ervaren op de genoemde 
leefstijldomeinen. Mail hiervoor naar DGI@mindef.nl.

Bijeenkomst Defensie Kennisnetwerk Slaap
Op donderdag 3 oktober vond het eerste Defensie Kennisnetwerk Slaap plaats, georganiseerd door DGI in 
samenwerking met de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (TGTF). Kenniswerkers van 
Defensie die zich bezighouden met problematiek ten aanzien van slaap en vermoeidheid wisselen op deze 
bijeenkomst kennis en ervaringen uit. TNO zal de voorlopige bevindingen presenteren van het project Slaap 
en herstel in militair perspectief, waarin interviews met de fieldlab-managers van de Luchtmobiele Brigade 
en Korps Commandotroepen zijn gehouden en een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de effecten 
van rust en slaap in algemene zin, respectievelijk in een militaire context en interventiemogelijkheden ten 
aanzien van slaap en vermoeidheid in de praktijk. 

Health & Readiness-programma Staf CLAS: Tussentijdse evaluatie
De tussentijdse evaluatie van het Health & Readiness-programma bij de Staf Commando Landstrijdkrachten 
(CLAS) is inmiddels afgerond. We zijn erg tevreden over de resultaten: door middel van ons 
wetenschappelijke onderzoek hebben we laten zien dat de interventie zoals wij die hebben opgezet en 
uitgevoerd ook daadwerkelijk leidt tot statistisch significante verbeteringen op het gebied van leefstijl, 
gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Health & Readiness-programma CLSK: Kick-off
Er stonden twee kick-offdata gepland voor het Health & Readiness-programma Commando 
Luchtstrijdkrachten (CLSK), te weten dinsdag 5 november op de Staf in Breda en woensdag 13 november 
op Vliegbasis Volkel. Voor het programma zijn twee leefstijlcoaches geworven die 1 oktober van start 
konden gaan met de voorbereidingen.

mailto:DGI@mindef.nl
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Intranetpagina DGI is veranderd
Het uiterlijk van de DGI-intranetsite is kortgeleden gewijzigd. Alle informatie is  
nu terug te vinden door op de betreffende tegel te klikken. Neem hier een kijkje. 

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Reglement functionele indicatie Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
De lijst met functies in het reglement functionele indicatie SZVK is op verzoek van de stafartsen uitgebreid. 
Het nieuwe reglement is m.i.v. 1 augustus 2019 van kracht. 

Parlementaria
De Veteranennota 2018-2019 biedt een beknopte, weergave van de resultaten en werkzaamheden op 
het gebied van het veteranenbeleid in 2018. Het jaar 2018 stond in het teken van het continueren van 
zowel de uitvoering van de aanbevelingen van de evaluatie van het veteranenbeleid, als ook van diverse 
onderzoeken. De Veteranennota is hier te downloaden van internet. 

Algemeen
Aankondiging wijziging algemeen telefoonnummer Stalingsbeschermingsdienst (SBD)  
Het algemene telefoonnummer van de Stralingsbeschermingsdienst (SBD) is in het derde kwartaal van 2019 
gewijzigd in nummer: 088-9530436. Meer informatie over de Stralingsbeschermingsdienst vindt u op intranet. 

Opleiding en training 
Module Inspanningsgebonden Hitteziekte  
In de nieuwe, actuele module Inspanningsgebonden Hitteziekte, leer je wat inspanningsgebonden 
hitteziekte inhoudt, hoe je het kunt voorkomen en wat de juiste behandeling is. Deze module is ontwikkeld in 
samenwerking met de inhoudsexperts van Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie (TGTF). De module 
is opgebouwd uit een aantal leertaken, welke gevolgd kunnen worden zonder begeleiding van een docent. 
Inspanningsgebonden hitteziekte is een ernstige aandoening die kan leiden tot de dood. Kennis hierover 
is essentieel voor alle militairen. De module is online beschikbaar via de Open Defence Academy en de 
studiebelasting bedraagt ongeveer 1 tot 2 uur.

Bedrijven DGO
Militaire Bloedbank (MBB) is verhuisd naar het Centraal Militair Hospitaal 
De MBB is in de afgelopen tijd verhuisd naar de nieuwe plek in het recent verbouwde Centraal Militair 
Hospitaal. De MBB heeft daar de beschikking over een eigen laboratorium, waar productie, onderzoek en 
onderwijs onder één dak plaatsvinden. Ook is er een nauwe samenwerking met het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, bijvoorbeeld op het gebied van opslagruimte van de vriezers.

DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In de DOSCO-serie ‘onze vakmensen’ stond recent kolonel b.d. Tony centraal. Tony is voorzitter van de 
stuurgroep Verbouwing Centraal Militair Hospitaal en vertelt hoe dit in zijn werk is gegaan. Lees hier het 
interview met hem.

Bedrijfsgezondheidszorg
Kerncijfers beroepsziekten 2019 
In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de 
Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en 
aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. 
Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), 
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC. Het rapport is te downloaden via internet. 

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

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/nieuwe_opzet/DGI/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8606-201907%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie-WEB_tcm4-1327404.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-899834.html
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/sbd/Index.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/nlda/actueel/nieuws/2019/07_juli/Volg_de_module_Inspanningsgebonden_Hitteziekte.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/augustus/Onze_vakmensen_Tony.aspx
https://www.beroepsziekten.nl/datafiles/kerncijfers/NCvB-Kerncijfers-Beroepsziekten_2019.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
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 10, oktober 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor: Brazilië [Jungle War Course], Curaçao 
[Kustwachttaken], Jordanië [Oefeningen King Abdullah II Special Operations Training Center (KASOTC) 
in Amman] Kust-regio Indische Oceaan, Somalië-Bassin, Golf v Aden, Rode Zee, Suezkanaal [Vessel 
Protection Detachment (VPD)] en Noorwegen [Joint Arctic Training 2020]. Het landenadvies is een bindend 
advies dat is gericht aan de Verantwoordelijk Militair Arts (VMA) en/of Senior Medical Officer (SMO) die 
wordt betrokken bij de geneeskundige voorbereiding en gezondheidsvoorlichting aan militairen. Het advies 
bevat de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve maatregelen. Het totaaloverzicht van de 
landenadviezen is via deze link terug te vinden.
Naast de landenadviezen is voor Martinique [Commandotraining CNEF] en Oostenrijk [Militaire Ski 
Instructeur (MSI) opleiding] een vaccinatieprotocol opgesteld. Het opstellen van een volledig advies neemt 
zes weken in beslag. De adviezen voor deze twee gebieden zijn te kort van tevoren aangevraagd om als 
volledig landenadvies uitgegeven te kunnen worden.

Allied Joint Doctrine for Medical Support (AJP-4.10 (C))
De AJP-4.10 Allied Joint Doctrine for Medical Support is een zogenaamd ‘keystone medical document’  
en is daarmee het verbindende document tussen de algemene NAVO-doctrine beschreven in de  
AJP-4-01 Allied joint doctrine en het beleid en principes van geneeskundige ondersteuning zoals 
vastgesteld in de MC 326 NATO principles and policies of medical support. Nederland heeft de AJP-4.10 (C) 
met enkele voorbehouden geratificeerd en geïmplementeerd. In de nieuwsbrief van het Kenniscentrum van 
het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) wordt uitleg gegeven over deze 
voorbehouden en wordt een aantal belangrijke wijzigingen/verschillen op een rij gezet.

Verpleegkunde en Verzorging
Streep door wetsvoorstel BIG-II
Er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II. Het doel van dit wetsvoorstel was om een 
duidelijker onderscheid te maken tussen de mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Dit was een 
uitdrukkelijke wens van veldpartijen om tegemoet te komen aan de steeds veranderende zorgvraag.  
Omdat het niet lukte om dit onderscheid ook daadwerkelijk in de praktijk te implementeren hadden de 
veldpartijen de minister gevraagd dit onderscheid in de Wet BIG vast te leggen. Nadat er deze zomer 
veel onrust ontstond onder verpleegkundigen over dit wetsvoorstel heeft minister Bruins besloten het 
wetsvoorstel ‘on hold’ te zetten en heeft hij de heer Rinnooy Kan gevraagd als verkenner met alle  
betrokken partijen opnieuw in gesprek te gaan en te onderzoeken of er nog draagvlak was voor het 
wetsvoorstel. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen draagvlak meer is, waarop de minister 
heeft besloten het wetsvoorstel in te trekken. Meer informatie is in de vorm van vragen en antwoorden op  
de internetsite van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te vinden.

Wet- en regelgeving
Een gewaarschuwde arts… 
Recent is door een medisch tuchtcollege de maatregel van waarschuwing opgelegd aan een arts die 
werkzaam is bij DGO. Reden hiervoor is dat de collega per ongeluk een e-mail met medische informatie 
naar de verkeerde persoon heeft verzonden, die niet het recht had om deze vertrouwelijke informatie in te 
zien. Zodoende werd het medisch beroepsgeheim geschonden. Het college verwoordt het als volgt:
“Het medisch beroepsgeheim behoort tot de kernprincipes van de medische beroepsgroep. Overtreding van 
deze norm komt neer op schending van de privacy van patiënten. Juist bij de bewaking van het medisch 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191003%20Brazili%C3%AB%20%5BINTERNATIONAL%20JUNGLE%20WAR%20COURSE%5D_tcm4-1436685.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191007%20Landenadvies%20Curacao%20kustwachttaken_tcm4-1397203.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Jordanie%20oefening_tcm4-1437565.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191003%20%20%20Landenadvies%20VPD%20kust%20regio%20Indische%20Oceaan_tcm4-1397249.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191003%20%20Landenadvies%20Noorwegen%20(Joint%20Arctic%20Warfare%20Training%202020)_tcm4-1401763.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191003%20Vaccinatie%20protocol%20Martinique%20(commandotraining)_tcm4-1437003.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191007%20vaccinatie%20protocol%20Oostenrijk%20Militaire%20Ski%20Opleiding_tcm4-1437004.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NIEUWSBRIEF_3_2019_tcm4-1435860.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/10/09/vraag--antwoord-wet-big-ii
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beroepsgeheim in het dagelijks werk, waarbij steeds meer informatie digitaal wordt verspreid, komt het aan 
op alertheid en accuratesse. Verweerster is hierin tekortgeschoten, hetgeen haar aan te rekenen valt.” 

Dit kan iedereen gebeuren en ongetwijfeld is het u ook al eens gebeurd, al betrof het dan wellicht geen 
medisch vertrouwelijke informatie. Uit het onlangs gepubliceerde feiten- en cijferoverzicht van de Autoriteit 
Persoonsgegevens over datalekken in de eerste helft van 2019 blijkt dat de zorgsector opnieuw koploper 
is met datalekmeldingen (23%, ca. 2000 per maand). De meeste datalekken worden veroorzaakt door het 
verzenden van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. 
Laat deze casus een herinnering zijn voor u om alert en accuraat te zijn – zoals het tuchtcollege schrijft – 
met het digitaal verspreiden van informatie.
 
Bedrijven DGO
Digitaal verwijzen naar het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg
Vanaf 1 november 2019 is het mogelijk om patiënten digitaal naar het Militair Revalidatie Centrum (MRC) 
Aardenburg te verwijzen. Verwijzingen kunnen vanuit een @mindef.nl e-mailaccount worden verstuurd naar: 
revalidatie.mrc@mindef.nl. Lees meer over het verwijzen van militaire patiënten naar het MRC Aardenburg 
op hun intranetsite.

Praktische tewerkstelling op Curaçao
Teams van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR), algemeen militair 
verpleegkundigen en algemeen militair artsen kunnen vanaf 1 april volgend jaar hun praktische 
tewerkstelling volgen in het Curaçao Medical Center. De commandant IDR heeft hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met deze nieuwe partner in het Caraïbisch gebied.  
In april wordt gestart met een pilot van 2 x 6 weken, uitgevoerd met een IDR-team, een verpleegkundige 
en een arts. Na de evaluatie van deze pilot wordt de praktische tewerkstelling na de zomer van 2020 
voortgezet. Het volledige nieuwsbericht is na te lezen op intranet.

DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ stond verleden maand Rick centraal. Tijdens zijn uitzending naar 
Afghanistan heeft de Bushmaster zijn leven gered en nu helpt hij als revalidatie therapie-assistent mensen 
op het Militair Revalidatie Centrum bij hun revalidatie. Lees het volledige interview op intranet. 

Patiëntenportaal Centraal Militair Hospitaal: mijnCHM.nl
Sinds augustus 2019 kunnen patiënten hun eigen medische dossier inkijken via het patiëntenportaal van het 
Centraal Militair Hospitaal. Let wel, het betreft alleen het dossier dat de patiënt in het ziekenhuis heeft.
In het portaal kan de patiënt het volgende doen:
- Toekomstige afspraken bij de specialist raadplegen.
- Brieven en verslagen van de arts teruglezen.
- Uitslagen van onderzoeken inzien.
- Een herhalingsrecept voor medicatie aanvragen.
- De patiënt kan een e-consult opstarten. Met dit e-consult kan de patiënt vragen stellen aan de 

behandelend specialist en krijgt hij/zij binnen drie werkdagen antwoord.
Indien u vragen krijgt van de patiënt over het portaal kunt u verwijzen naar mijnCMH.nl, te benaderen via 
internet, vanaf de werkplek of vanuit huis. Op deze site is meer informatie beschreven over het portaal en 
wat de patiënt er allemaal mee kan doen. Daarnaast is er ook een pagina “veel gestelde vragen” aanwezig.
Om in te loggen in het dossier heeft de patiënt zijn DigiD-gegevens nodig en een geactiveerde DigiD-app op 
de telefoon. Deze app kan gedownload worden vanaf de Google of Apple Store.  
Meer informatie over het waarom van het portaal is op intranet te vinden. 

MGZ 2020
Opleiding kwaliteitsmanagement
Defensiemedewerkers kunnen vanaf nu opleidingen volgen voor kwaliteitsmanagement. Met de 
verschillende operationele commando’s en DGO-bedrijven zijn opleidingen ingepland. Die ondersteunen 
medewerkers bij het opzetten of verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

mailto:revalidatie.mrc@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/TGB/Organisatie/EenhedenenDirecties/mrc/Verwijzen_naar_MRC_Aardenburg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/oktober/Praktische%20tewerkstelling%20op%20Curacao.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/oktober/Onze_vakmensen_Rick.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/september/20190919_MijnCMH_beschikbaar_voor_patienten_CMH.aspx
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Iedere medewerker kan zich aanmelden voor deze opleiding. Benieuwd naar de opleidingen? Neem dan 
contact op met je kwaliteitsmedewerker of -manager. De namen van de kwaliteitsmedewerkers vind je terug 
op intranet.

Interne audits staf DGO
Op 14 en 15 oktober vonden er op de staf DGO interne audits plaats. Deze helpen de staf om te bezien 
waar verdere verbeteringen nodig zijn. De terugkoppelingen van de resultaten vinden plaats in de lijn en via 
de nieuwsbrief. 

Proeftuin nieuw HR-model Militaire Gezondheidszorg (MGZ)
Vorige maand gaf de Hoofddirecteur Personeel het startschot voor de proeftuinen, die een nieuw Human 
Resources (HR)-model moeten opleveren. Hierin komt de medewerker centraal te staan en wordt maatwerk 
de norm (inclusief levensfasebewust personeelsbeleid). 
De doelstelling is dat een medewerker in de toekomst een functie toegewezen krijgt op basis van 
geregistreerde belangstelling en een afspraak tussen werknemer en management en niet alleen door 
middel van een sollicitatie.

Naast een proeftuin op de Vliegbasis Volkel en bij 414 CBRNcie Oirschot komt er een proeftuin MGZ.  
Bij de proeftuinen in Volkel en Oirschot geldt het adagium ‘de commandant in zijn kracht’. 
Voor de MGZ is besloten om strategische personeelsplanning als proeftuin te beschouwen. Dit moet de 
Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) en de stafartsen versterken in hun rol binnen de personeelslogistiek 
van BIG-geregistreerde medewerkers. Dit komt overeen met de nota ‘Governance militaire 
gezondheidszorg’.
Doordat commandanten van geneeskundige eenheden hier ook aan deelnemen, dragen de uitkomsten 
indirect bij aan ‘de commandant in zijn kracht’. Momenteel worden de voorwaarden voor de proeftuin 
uitgewerkt. Het doel is om in januari 2020 te starten. 

Wat betekent deze ontwikkeling voor jou als militair arts of militair verpleegkundige? Op basis van 
transparante loopbaanmogelijkheden worden loopbaangesprekken gevoerd. Hierin zijn ook wensen met 
betrekking tot specialisatie of wisseling van defensieonderdeel kenbaar te maken. De loopbaangesprekken 
worden vervolgens als basis gebruikt om functies toe te wijzen die zoveel mogelijk passen binnen jouw 
wensen. Het streven is om het nieuwe HR-model in de tweede helft van 2020 in te voeren.

Materieellogistiek
De afdeling bedrijfsvoering van staf DGO werkt aan het structureel inrichten van het materieellogistiek 
domein binnen de divisie DGO. Onder meer door het in- en oprichten van het producten- en dienstenberaad 
MGZ. Een beraad ten dienste van de MGA om nieuwe behoeftes kwalitatief te toetsen. Op 11 december zal 
het beraad voor het eerst onder leiding van het Hoofd Bedrijfsvoering staf DGO, kapitein ter zee (LD)  
Joyce Havers-Metz bijeenkomen.
In het kader van de inrichting van de bedrijfsvoering ten aanzien van het materieel logistiek domein zijn 
een aantal procesbeschrijvingen door de procesmodelmanagers (PMM) DGO afgerond en ter vaststelling 
aangeboden aan het bevoegd gezag. De PMM-lijn binnen DGO heeft wel een aderlating ondergaan omdat 
de tijdelijk procesmanager projecten, verwerving en afstoting terug is naar haar oorspronkelijke functie bij 
het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum. De twee overige procesmanagers zijn zeer druk met vele 
details in de procesdomeinen ketenlogistiek en systeemlogistiek. 
Tot slot is er ruim aandacht voor de koppelvlakken van DOSCO/Vraag en Aanbodmanagement (VAM), maar 
ook DOSCO/Dedicated Business Control (DBC) met de DGO materieel logistieke processen en wordt hard 
gewerkt om de lijn met DOSCO/Inkoop- en Contractmanagement (I&C) te optimaliseren.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Factsheet tussentijdse evaluatie Health & Readiness programma Staf CLAS
DGI heeft op hun intranetsite een infographic gepubliceerd met de tussentijdse resultaten van het Health 
& Readiness programma bij de Staf CLAS. In deze factsheet laten ze onder andere zien dat de Staf CLAS 
medewerkers door het programma meer zijn gaan bewegen, gezonder eten en beter slapen, hun algehele 

https://doscoportaal.mindef.nl/sites/007/SWR0015/SitePages/Opleidingen%20Kwaliteitsmanagement.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/FactsheetDGI_HR_StCLAS_sept19_tcm4-1435710.pdf
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gezondheid is toegenomen en deelnemers hebben een verbeterd herstelvermogen. Daarnaast zijn de 
deelnemers enorm tevreden met het programma (gemiddeld rapportcijfer 8,1) en beveelt iedereen het 
collega’s aan.

Bijeenkomst Defensie Netwerk Mentale Kracht
De vijfde netwerkbijeenkomst met maar liefst 30 defensie-stakeholders mentale kracht vond plaats op 
5 september, het was weer een volle en interessante dag! DGI heeft een uitgebreide update gegeven 
van waar zij mee bezig zijn op het gebied van leefstijlcoaching, de DGI-leefstijlmodule in WERKblik en 
qua communicatieactiviteiten. Daarna is de mentale kracht-leidraad besproken. Na de lunch hebben 
verschillende genodigden presentaties gegeven over veerkracht bij selectie, mentaal trainen door de 
LO&Sport, een promotietraject naar (zelf)compassie, de week van de werkstress naar werkplezier en 
collega-coaches. Kijk voor de presentaties van deze netwerkbijeenkomst op de DGI-intranetsite.

Bijeenkomst Defensie Netwerk Gezonde Voeding
Op woensdag 2 oktober 2019 vond de derde bijeenkomst van het Defensie Netwerk Gezonde Voeding 
plaats. Ongeveer 25 defensie-stakeholders vanuit meerdere organisatieonderdelen (catering, zorg, kennis 
en innovatie) waren hierbij aanwezig. In het ochtendprogramma werden twee onderzoeken van studenten 
van de Wageningen University & Research (WUR) gepresenteerd en de resultaten van de pilot gezonde 
voeding bij Paresto. In het middagprogramma werden een aantal pitches vanuit WUR en Defensie gegeven 
en werd een intentieverklaring getekend tussen Rector Magnificus/vicepresident Raad van Bestuur  
prof. dr. ir. Arthur Mol en luitenant-generaal Mario Verbeek. De presentaties van deze netwerkbijeenkomst 
zijn terug te vinden op de DGI-intranetsite.

Rapporten
Werkprogramma 2020 Gezondheidsraad 
Dit Werkprogramma beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2020 volgens plan aan 
werkt of mee begint. In overleg met de departementen kunnen prioriteiten tijdens de programmaperiode nog 
veranderen. Ook is het mogelijk dat zich tussentijds urgente kwesties aandienen. Op de internetsite van de 
raad zal steeds de actuele stand van zaken worden weergegeven, met informatie over de voorgenomen 
oplevertermijn van adviezen. Download op intranet het werkprogramma. 

Veiligheid en Arbo
Beleidsverklaring Veiligheid KMar 2019-2021
De commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Leijtens heeft op 17 oktober de 
beleidsverklaring Veiligheid KMar getekend. Deze beleidsverklaring omvat het hele spectrum van veiligheid, 
zowel veilig werken als gezondheid, sociale veiligheid en duurzaam omgaan met het milieu. 

Sportgeneeskunde
Senior sportarts luitenant-kolonel-arts Wessel Zimmermann 
heeft in samenwerking met sportartsen van een Amerikaanse 
militaire universiteit in Washington DC een proefschrift afgerond 
getiteld: Chronic exercise-related leg pain: diagnosis and 
treatment in the armed forces.  
Een van de belangrijkste bevindingen in zijn proefschrift is dat 
technische loopscholing; het veranderen van hardlooptechniek 
een therapievorm is die goed toepasbaar is bij de meest 
voorkomende vormen van onderbeenklachten bij militairen.  
In het proefschrift wordt in detail beschreven hoe loopscholing 
moet worden uitgevoerd. Hoewel niet onderzocht, is het zeer 
waarschijnlijk dat deze loopscholing ook voor recreatieve, niet-
militaire sporters een bijdrage kan leveren aan de behandeling en 
preventie van onderbeenklachten. De militaire gezondheidszorg 
loopt op dit gebied voorop.
Voor meer informatie zie pagina 156.

Ø40

Ø80

Ø160

Ø320

Ø640

Ø40

Ø80

Ø160

Ø320

Ø640

Ministry of Defence

Chronic exercise-related leg pain:
Diagnosis and treatment in the armed 
forces

Wes O. Zimmermann

http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/nieuwe_opzet/DGI/Inhoud_site/Activiteiten_DGI/Kennisnetwerk_mentale_kracht/Mentale_kracht_Defensie_netwerkbijeenkomst_5.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/nieuwe_opzet/DGI/Inhoud_site/Activiteiten_DGI/Kennisnetwerk_Gezonde_voeding/Gezonde_voeding_Defensie_Netwerkbijeenkomst_3.aspx
http://www.gezondheidsraad.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-900542.pdf
http://intranet.mindef.nl/kmar/images/veiligheidsbeleidsverklaring%202019%202020%20C-KMar_tcm4-1438310.pdf
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Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
11 t/m 15 november: Week van de Werkstress naar Werkplezier! 
Defensie deed dit jaar van 11 tot en met 15 november mee met de Week van de Werkstress. Op 
verschillende defensielocaties werden activiteiten georganiseerd die raakvlakken hebben met het thema 
van deze week, zoals: diverse workshops, leuke lezingen, samen met collega’s puzzelen, testen hoe het 
met jouw werkstress staat, in gesprek gaan met loopbaanbegeleiding/REP, efficiënter werken met Outlook, 
deelnemen aan een yogales, en nog veel meer. Kijk op intranet voor het programma van deze week en 
meld je aan.

Meld je aan voor het MGZ-symposium ‘Operationele zorg van morgen’ op 10 december
Wil je het MGZ-symposium dit jaar niet missen schrijf je dan nu in via internet. Alle informatie over het 
symposium en de wijze van aanmelden is terug te vinden op intranet.

16 januari 2020: Kennis-sharing DGOTC 
Het Kenniscentrum van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) 
organiseert op donderdag 16 januari 2020 vanaf 13.00 uur weer een ‘Kennis-sharing’ middag. Deze middag 
is bedoeld voor het delen van uitzendervaringen en het bekend stellen van nieuwe ontwikkelingen, maar 
ook om te netwerken. 
Reserveer deze datum vast in uw agenda. Het programma en de uitnodiging volgen later dit jaar.

Regiment Geneeskundige Troepen 
Vaandelopschrift Regiment Geneeskundige Troepen opgenomen 

In het Staatsblad van 19 en 21 oktober zijn achttien Koninklijke Besluiten over de 
toekenning van de vaandelopschriften gepubliceerd. Een daarvan is het besluit 
dat in het vaandel van het Regiment Geneeskundige Troepen het opschrift 
‘Uruzgan 2006-2010’ in verband met het leveren van geneeskundige verzorging 
onder gevechtsomstandigheden in Uruzgan wordt opgenomen. Dit besluit treedt 
met ingang van 1 december 2019 in werking.

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

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://intranet.mindef.nl/dosco/Duurzaam_Inzetbaar_Defensie/nieuwe_opzet/DGI/Inhoud_site/Programmas_en_onderzoeksprojecten/Zingeving_en_werkplezier/Zingeving_en_werkplezier.aspx
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2019/December/10_december_MGZ_symposium_2019.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
mailto:a.sondeijker@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@kpnmail.nl
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‘Officier of arts?’ 
Boek over de Nederlandse militaire geneeskunde

In Pro Patria et Patienti beschrijft Leo van Bergen  
de ontwikkelingen in de Nederlandse militaire 
geneeskunde vanaf de napoleontische tijd 
rond 1800, via de Belgische Opstand in 1830 
en de twee wereldoorlogen, tot en met de 
dekolonisatieoorlog in de jaren 1946-1949. 
In deze ruim 150 jaar passeren aan de hand 
van een capita selecta de opleiding en de 
positie van de militair-geneeskundigen de revue, 
evenals de (al dan niet gesimuleerde) ziekten en 
verwondingen waarmee zij zich geconfronteerd 
zagen, zoals geslachtsziekten en psychische 
aandoeningen. Ook komen zaken aan de orde 
die het werk bemoeilijkten, als stelselmatige 
bezuinigingen en de soms bedenkelijke 
arbeidsomstandigheden. Een terugkerend thema 
in al die jaren is de vraag of een militair arts in 
conflictsituaties in de eerste plaats als militair of 
als arts handelt. Is hij een militair met scalpel of 
een arts in uniform? Anders gezegd: is hij meer 
pro patria of meer pro patienti? Dit boek illustreert 
dat militair-medische zorg niet zozeer buiten 
(voorbereidingen op) oorlogvoering staat, maar 
hier een integraal onderdeel van uitmaakt. 

Leo van Bergen (1959) is medisch historicus en deed als auteur van dit boek onderzoek namens 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 

 Leo van Bergen, Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 

1795-1950; verschijningsdatum: 27 september 2019; Uitgeverij Vantilt; paperback, 

geïllustreerd; 371 blz.; ISBN: 978 94 6004 446 5; prijs € 29,50.

Boekpresentatie
Pro Patria en Patienti is gepresenteerd op vrijdag 27 september jl. tijdens het symposium militaire 
geneeskunde in Rijksmuseum Boerhaave, Leiden. Tijdens dit symposium hebben sprekers vanuit 
verschillende invalshoeken de medische zorg tijdens (de voorbereiding van) oorlogvoering belicht. 
Daarbij is ook het belang van historisch onderzoek naar deze materie aan bod gekomen.

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview kunt u contact opnemen met het  
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (e-mail: nimh@mindef.nl, tel: 070-316 58 36).  
Voor recensie-exemplaren kunt contact opnemen met Kasper Bockweg, Uitgeverij Vantilt 
(promotie@vantilt.nl en/of tel: 024-360 22 94).

mailto:nimh@mindef.nl
mailto:promotie@vantilt.nl
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Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein
Verdiep je juridische kennis over (sociaal) medische advisering.  
Oefen aan de hand van relevante casuïstiek en discussies over actuele 
jurisprudentie op dit vakgebied. De laatste ontwikkelingen en nieuwste 
inzichten komen aan bod.
Voor wie: artsen werkzaam als sociaal-medisch adviseur op het terrein 

van Wmo of Wlz 
Datum: 19 december 2019, Utrecht

Health System Research
In verschillende (Europese) landen functioneren 
gezondheidszorgsystemen op eigen wijze, afhankelijk van politiek, 
gewoonten en behoeften. Vergelijk de systemen en ontdek hoe het 
functioneren van zorgsystemen bijdraagt aan de kwaliteit van de 
gezondheidszorg.
Voor wie: beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en 

onderzoekers in het brede veld van de volksgezondheid
Datum: 9 en 23 januari, 6 februari en 5 maart 2020, Utrecht

Projectmanagement
Welke vraagstukken zijn gebaat bij een projectmatige aanpak? En 
hoe zorg je ervoor dat mensen en middelen op elkaar zijn afgestemd? 
Ontdek nu hoe je resultaatgerichter en effectiever kunt werken.
Voor wie: beleidsmedewerkers, bestuurders en uitvoerders in de public 

en occupational health die projectmatig werken
Datum: 17 en 31 januari en 14 februari 2020, Utrecht

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding!
Persoonlijk leiderschap krijgt een steeds centralere rol in de medische 
wereld. Het betekent dat je weet wie je bent, wat je wilt en hoe je dat 
gaat realiseren. Je hoeft dus geen geboren leider te zijn om persoonlijk 
leiderschap te tonen. Wil jij je eigen meerwaarde leren inzien? Doe dan 
deze module en krijg meer gedaan in je werk.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen en 

gezondheidsprofessionals
Datum: 27 januari 2020, Zwolle

Nascholingsdag Stop met roken: Hoe is de begeleiding in 2020?
Begeleid je mensen bij het stoppen met roken? En wil je de actuele 
ontwikkelingen bijhouden in de begeleiding bij stoppen met roken?  
Kom dan naar deze nascholingsdag.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long-)verpleegkundigen, huisartsen en 

gezondheidsbevorderaars
Datum: 31 januari 2020, Utrecht

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen
Praktijkgerichte module waarin je leert om reizigers individueel advies  
te geven en te beoordelen in welke gevallen consultatie van een arts 
nodig is. LCR geaccrediteerd.
Voor wie: verpleegkundigen met 3-6 maanden werkervaring in de 

reizigersadvisering
Datum: 4 en 11 februari, 6, 13 en 24 maart en 3 april 2020, Utrecht

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
De wereld is een global village. Leer hoe je je patiënten adviseert en 
vaccineert voor een verre reis. Verdiep je in de epidemiologie van 
gezondheidsrisico’s en het gedrag van reizigers.
Voor wie: artsen die zich willen specialiseren in de reizigersadvisering
Datum: 5 en 12 februari, 4, 11 en 18 maart en 1 april 2020, Utrecht

Straling en de gevolgen voor werk
Werk jij als bedrijfsarts met werknemers die te maken krijgen met 
straling? Bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, 
natuurlijke bronnen en röntgentoestellen? Fris tijdens een dagdeel je 
kennis op van de voornaamste risico’s en gezondheidseffecten van 
ioniserende straling. Tijdens het andere dagdeel gaan we in op de 
gezondheidseffecten van elektrisch-magnetische straling en velden.  
En je leert over preventiemaatregelen bij stralingsongevallen.
Voor wie: bedrijfsartsen, huisartsen en artsen M&G
Datum: 5 februari 2020, Utrecht

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Leer welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden. 
En hoe. Welke inschatting van risico’s kun je maken ten aanzien 
van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke 
interventiemogelijkheden heb je?
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 10 februari 2020, Zwolle

Je werkdruk de baas!
Je maakt kennis met timemanagement, leert hoe je prioriteiten stelt 
en hoe je die moet bewaken. Je ontdekt welke factoren je planning 
verstoren en hoe je dat kunt voorkomen.
Voor wie: professionals werkzaam in de public en occupational health
Datum: 10 februari 2020, Zwolle

De nieuwe NVAB-richtlijn Conflicten in de werksituatie
Medio 2019 publiceerde de NVAB de richtlijn Conflicten in de 
werksituatie. Wat zijn de verschillen met de STECR-werkwijzer uit 
2014? Volg deze module en leer hoe je bij een arbeidsconflict jouw rol 
als bedrijfsarts invult.
Voor wie: bedrijfsartsen
Datum: 11 februari 2020, Utrecht

De overgang en werk
Als vrouwen van rond de 45 jaar met relatief vage – niet zelden 
ernstige – klachten, zoals vermoeidheid, slecht slapen, gewrichtspijn 
en stemmingswisselingen in de spreekkamer komen, is de overgang 
meestal niet het eerste waaraan gedacht wordt. Professionals met 
voldoende kennis van deze levensfase kunnen hen op het juiste spoor 
zetten!
Voor wie: bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, praktijkondersteuners 

en andere professionals
Datum: 11 februari 2020, Utrecht

Stoppen met roken: tabaksverslaving
Stoppen met roken is de belangrijkste bijdrage die rokers aan hun 
gezondheid kunnen leveren. Je speelt als professional een essentiële 
rol in het bespreekbaar maken van rookgedrag en het begeleiden bij 
stoppen. Hoe je dat doet, leer je in deze module.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

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

Datum: 13 februari 2020, Utrecht 

Van burn-out naar veerkracht
Veerkracht en mentale weerbaarheid zijn belangrijke aspecten bij  
het voorkomen en bestrijden van burn-out. Zie je regelmatig cliënten 
met burn-outklachten op je spreekuur? En wil je leren hoe je  
burn-outverschijnselen kunt ombuigen naar veerkracht? Leer hoe je 
dit kunt gebruiken en benoemen in je advisering aan medewerker en 
leidinggevende.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en A&O-psychologen
Datum: 3 maart 2020, Utrecht

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts
Goed keuren is een vak apart. Keur je iemand voor een rijbewijs (groot 
of klein), een vaarbewijs of vliegbrevet of voor de functie machinist op 
trein of tram? Ken je de basisprincipes? Wat zijn de fijne kneepjes van 
het vak en hoe pas je ze toe? Module in samenwerking met Yellow 
Factory BV.
Voor wie: artsen die zich in een eigen praktijk willen onderscheiden als 

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

Datum: 9, 16 en 23 maart 2020 (16.00-21.00 uur), Utrecht

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl
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1. ALGEMEEN
a. Wijze van inzenden
Zend uw kopij met alle bijlagen naar het  
e-mailadres van dit tijdschrift, nmgt@mindef.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WENKEN VOOR INZENDERS VAN KOPIJ

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

S U M M A R Y

mailto:nmgt@mindef.nl


NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
MINISTERIE VAN DEFENSIE - DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

E-mail: nmgt@mindef.nl

mailto:nmgt@mindef.nl

