
M I N I S T E R I E  V A N  D E F E N S I E  -  D E F E N S I E  G E Z O N D H E I D S Z O R G  O R G A N I S AT I E

NEDERL ANDS
MILITAIR
GENEESKUNDIG
TIJDSCHRIFT
V E R S C H I J N T  T W E E M A A N D E L I J KS
7 3 e  J A A R G A N G
J A N U A R I  2 0 2 0  -  N R .  1



2NMGT 73 - 1-28                                   JANUARI 2020
<< I N H O U D

 
 V O O R P A G I N A

Sfeerbeeld MGZ-symposium 2019 ‘Operationele zorg van morgen,  
meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid’.
Foto: Ministerie van Defensie, DOSCO.

Van de redactie: .........................................................................................................................
Aanmelden voor abonnement NMGT ..........................................................................................

Mededelingen:
Nieuwsbrief DGO, november 2019 ..............................................................................................
Nieuwsbrief DGO, december 2019 ..............................................................................................
Nieuwsbrief DGO, januari 2020 ...................................................................................................

Oorspronkelijke artikelen:
Beeldanalisten MQ-9 Reaper: psychische aspecten
    door kapitein-arts H.P. Lok ......................................................................................................

Bewegingssturing van de romp tijdens het lopen met lagerugpijn
    door dr. M.R. Prins, dr. P. van der Wurff, dr. S.M. Bruijn, dr. O.G. Meijer en  
    prof. dr. J.H. van Dieën ...........................................................................................................

Ingezonden mededelingen:
Bij- en nascholing van de Netherlands School of Public and Occupational Health .................

From the editor: .........................................................................................................................
Sign up for subscription Netherlands Military Medical Review ....................................................

Announcements:
Newsletter Surgeon General, November 2019 ............................................................................
Newsletter Surgeon General, December 2019 ............................................................................
Newsletter Surgeon General, January 2020 ................................................................................

Original contributions:
MQ-9 Reaper image analysts: psychological aspects
    by captain mc H.P. Lok ............................................................................................................

Motor Control of the Trunk During Gait in Low Back Pain
    by M.R. Prins PhD, P. van der Wurff PhD, S.M. Bruijn PhD, O.G. Meijer PhD and  
    Prof. J.H. van Dieën PhD ........................................................................................................

Paragraph advertisement:
The Netherlands School of Public and Occupational Health ...................................................

3
8

16
19
24

4

9

3,15

3
8

16
19
24

4

9

3,15

NEDERLANDS MILITAIR
GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT

Uitgegeven door het Ministerie van Defensie
onder verantwoordelijkheid van de

Commandant
Defensie Gezondheidszorg Organisatie 

HOOFDREDACTEUR
H. van der Wal

kolonel MHBA MHA EMSD

EINDREDACTEUR
A.H.M. de Bok

luitenant ter zee van administratie der
tweede klasse oudste categorie b.d.

LEDEN VAN DE REDACTIE
Prof. dr. R.A. van Hulst
kapitein ter zee-arts b.d.

S.P. Janssen
kolonel-arts 

D.G.A. Knotnerus-Janssen
majoor-apotheker

E.G.J. Onnouw
kolonel-vliegerarts

R.A.G. Sanches
kapitein-luitenant ter zee-arts

F.J.G. van Silfhout
luitenant-kolonel-tandarts

N.R. van der Struijs
kapitein ter zee-arts 

ADMINISTRATIE
majoor b.d. A. Sondeijker

secretaris NMGT
Postbus 90701, 2509 LS 's-Gravenhage

Telefoon 0165-300145
E-mailadres:

nmgt@mindef.nl

AANMELDEN ABONNEMENT
Stuur uw NAW-gegevens en e-mailadres  
waarop u het NMGT wenst te ontvangen  

naar de secretaris NMGT, nmgt@mindef.nl,  
o.v.v. ‘aanmelden abonnement NMGT’.

VOORBEHOUD
Plaatsing van een artikel in dit tijdschrift houdt niet in, 

dat de inzichten van de schrijver worden gedeeld door 
 de Commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie 

en de redactie. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
zonder schriftelijke toestemming van de redactie 

van dit tijdschrift.

NETHERLANDS MILITARY 
MEDICAL REVIEW

Edited under the responsibility of the
 Commander Defence Health Care Organisation 

Postbox 90701, 2509 LS The Hague 
(The Netherlands) 

All rights reserved
ISSN 0369-4844

 I N H O U D        7 3 E  J A A R G A N G  –  J A N U A R I  2 0 2 0  –  A F L E V E R I N G  1

 
 
C O N T E N T S                  V O L U M E  7 3  –  J A N U A R Y  2 0 2 0  –  I S S U E  1



3NMGT 73 - 1-28                                   JANUARI 2020
<< I N H O U D

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 

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 overgang en werk (nieuw)
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

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

Beste lezers,

Het nieuwe jaar 2020 heeft reeds zijn intrede gedaan en de eerste maand van dat jaar is alweer 
bijna voorbij. De tijd vliegt. Reeds in het novembernummer van 2019, het laatste van dat jaar, heb 
ik u al, het was aan de vroege kant, daar ben ik mij van bewust, alle goeds toegewenst voor het 
jaar waarin we nu verkeren. Deze wens wil ik hierbij nogmaals bevestigen, mag het een mooi jaar 
worden.
Het eerste nummer van dit jaar is thans zichtbaar op uw scherm. Ik spreek de hoop en de 
verwachting uit dat ons tijdschrift zich dit jaar mag verheugen in een ruim aanbod van interessante 
artikelen. Uw bijdragen hieraan zijn onontbeerlijk.
In deze eerste aflevering treft u een artikel aan van kapitein-arts H.P. Lok dat handelt over de 
mogelijk psychische gevolgen als gevolg van het werken met livebeelden door beeldanalisten.  
Zij vreest dat deze klachten worden onderschat en reikt dan ook, na onderzoek, een aantal 
adviezen aan om dit risico te vermijden.
Van fysiotherapeut-bewegingswetenschapper dr. M.R. Prins werkzaam als onderzoeker bij het 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn, vindt u een uiteenzetting van zijn onderzoek 
naar lagerugpijn, een veel voorkomende aandoening. Op 11 november 2019 is hij op dit  
onderwerp gepromoveerd aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van  
de Vrije Universiteit Amsterdam.
Ook de standaardrubrieken zoals de mededelingen voor de militaire gezondheidszorg en de 
aankondigingen van de Netherlands School of Public and Occupational Health ontbreken niet.

Ik wens u veel leesplezier,
De Hoofdredacteur NMGT

Kolonel H. van der Wal
MHBA MHA EMSD

 
 V O O R P A G I N A

https://www.nspoh.nl/geneesmiddelen-rijvaardigheid-en-werk-7/
https://www.nspoh.nl/je-werkdruk-de-baas-6/
https://www.nspoh.nl/de-overgang-en-werk/
https://www.nspoh.nl/stoppen-met-roken-tabaksverslaving-7/
https://www.nspoh.nl/van-burn-out-naar-veerkracht-2/
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Beeldanalisten MQ-9 Reaper: psychische aspecten

door kapitein-arts H.P. (Hilde) Lok

Algemeen militair arts, vliegerarts en begeleidend arts gewondenluchttransport.
Artikel ontvangen november 2019.

Samenvatting
Het 306 Squadron ondergebracht op de vliegbasis Leeuwarden heeft na de 
heroprichting als belangrijkste taak het genereren van Intelligence surveillance 
and reconnaissance (ISR) inlichtingenproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van real-time beeldanalyse in onder andere conflict- en oorlogsgebieden 
door middel van MQ-9 Reaper-vliegtuigen. Dit wordt uitgevoerd door jonge 
onderofficieren die zijn opgeleid tot beeldanalist. Door het langdurig, 
herhaaldelijk analyseren van mogelijk traumatische beelden, kunnen psychische 

problemen ontstaan. Het is dan ook noodzakelijk reeds in het voortraject, te weten bij de 
selectie, scholing en plaatsing aan deze problemen de nodige aandacht te besteden. Ook 
nadien bij de praktische tewerkstelling dienen de gevolgen van de psychische impact niet 
onderschat te worden. Goede afspraken en duidelijke communicatie met de beeldanalisten 
is van essentieel belang voor het behoud van de gezondheid en ter voorkoming van uitval.

Inleiding
De adviesnota, die is opgesteld in het kader van de AMA-opleiding, naar aanleiding van de 
psychische problematiek bij beeldanalisten MQ-9 Reaper, heeft als basis gediend voor het 
schrijven van deze bijdrage voor het NMGT. Deze nota is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 
van de gecombineerde Aeromedical Board (AMB) en Divemedical Board (DMB).

In september 2018 is het  
306 Squadron heropgericht. 
Dit squadron heeft sindsdien 
als voornaamste taak 
het genereren van ISR-
inlichtingenproducten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van 
real-time beeldanalyse in 
onder andere conflict- en 
oorlogsgebieden door middel 
van MQ-9 Reaper-vliegtuigen, 
ook wel bekend als unmanned 
aerial vehicle (UAV). De 
beeldanalisten zijn jonge 
onderofficieren die de opleiding 
Inlichtingen en Veiligheid (I&V) 
hebben gevolgd en van daaruit 

geplaatst worden bij een onderdeel, waar het 306 Squadron er een van is. Ervaring uit andere 
landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, heeft aangetoond dat het analyseren van 
deze beelden, langdurig en met veel herhalingen, een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen 
van psychische problemen door traumatische ervaringen/beelden en derhalve uitval geeft van 
personeel1-5. De werving en selectie van dit personeel vindt plaats via het Dienstencentrum 
Personeelslogistiek (DCPL). Tevens wordt bij het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) 

Afb. 1: De MQ-9 Reaper. Bron: Ministerie van Defensie.
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gekeken naar kennis en vaardigheden alvorens aan de opleiding te kunnen beginnen. Slechts door 
middel van een vragenlijst en een kort interview wordt een inschatting gemaakt van de psychische 
gesteldheid van de kandidaten. Het beeld lijkt te ontstaan dat gedurende het hele traject, zowel 
tijdens de vaktechnische opleiding als tijdens de plaatsing en tewerkstelling, te weinig aandacht 
wordt geschonken aan de psychische gesteldheid.
Het hiervoor geschetste beeld doet vermoeden dat het psychologisch aspect van het werk van 
beeldanalisten bij het 306 Squadron wordt onderschat. 

Vraagstelling
Door het stellen van hieronder staande vragen is getracht per gebied (selectie, opleiding, plaatsing 
en tewerkstelling) te zoeken naar mogelijkheden die de negatieve gevolgen zo klein mogelijk 
houden.
●	 Wat zijn de korte- en langetermijneffecten van het werken als beeldanalist bij het 306 Squadron 

voor de MQ-9? 
●	 Aan welke eisen zouden de beeldanalisten moeten voldoen?
●	 Waar liggen de mogelijkheden tot aanpassing en verbetering de risico’s zo klein mogelijk te 

houden?

1. Selectie: Hoe worden de kandidaten geselecteerd? Waar wordt naar gekeken en welke 
(psychische) eisen worden gesteld aan de kandidaten?

2. Opleiding: Hoe worden de kandidaten opgeleid? Hoe ziet de opleiding eruit? Is er nagedacht 
over inbedding van deze nieuwe manier van beeldanalyse in de opleiding? Is er aandacht voor 
het psychologische aspect van het werk waar de kandidaten voor opgeleid worden?

3. Plaatsing: Waar wordt de beeldanalist na de initiële opleiding geplaatst? Hebben analisten daar 
zelf inspraak in? Hoe wordt deze keuze gemaakt?

4. Tewerkstelling: Hoe ziet de nieuwe werkomgeving eruit? Welke maatregelen zijn genomen de 
risico’s zo klein mogelijk te houden? Wie zijn hier allemaal bij betrokken? Hoe is de borging 
hiervan geregeld? Hoe en wanneer wordt er geëvalueerd?

Analyse
Vooraleerst lijkt er onvoldoende kennis te bestaan over de mogelijke gevolgen van het uitvoeren 
van de werkzaamheden behorende bij de functie van beeldanalist. Daarbij is de selectieprocedure 
niet ingericht op de mogelijke gevolgen. Ook sluit de opleiding I&V niet aan op de capaciteiten van 
het wapensysteem en is derhalve niet toereikend voor de hedendaagse manier van beeldanalyse. 
Al het bovenstaande kan zorgen voor uitval van personeel en dus slagkracht van het squadron. 
Personeel kan langdurig, soms zelfs levenslang, psychische klachten ondervinden van deze 
traumatische gebeurtenissen. Dit kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. 
Enkele gevolgen van het werken als beeldanalist met UAVs, welke in de Amerikaanse literatuur 
beschreven zijn: 
●	 Vermoeidheid, dag-nachtritmestoornissen door lange dagen. Er wordt veelal gewerkt in shiften 

van 12 uur op 12 uur af.
●	 Achteruitgang conditie en gezondheid door zittend werk: 12 uur zitten achter een beeldscherm 

zonder mogelijkheden tot beweging. 
●	 Frustratie, agitatie, andere psychische klachten vanwege geheimhouding: de geanalyseerde 

beelden mogen niet met derden worden gedeeld. Ook vindt er na een actie niet standaard een 
debriefing plaats.

●	 Fysieke klachten van ogen, neus en luchtwegen vanwege werken in donkere ruimtes: weinig tot 
geen daglicht, alleen schermlicht; ook mag de ruimte niet door de schoonmaakdienst betreden 
worden en wordt deze derhalve niet schoongemaakt.

●	 Eenzaamheid en geen teamgevoel door individueel werken, geen gezamenlijke sportmomenten. 
●	 PTSS wordt genoemd, maar werd niet significant meer aanwezig bevonden bij beeldanalisten 

ten opzichte van F-16-vliegers1-3,6,7.
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Kritisch kijken naar mogelijke 
psychische gevolgen van het 
analyseren van deze real-time 
beelden is dan ook van groot 
belang. Daarbij moet tevens 
worden gekeken naar welke 
acties hierop ondernomen 
kunnen worden.

Om eerdergenoemde 
vragen te beantwoorden 
zijn interviews gehouden 
met betrokkenen. Hieruit 
zijn adviezen gedestilleerd, 
welke teruggekoppeld zijn 
aan het 306 Squadron en 
andere betrokken partijen. 
Enkele van deze adviezen zijn 

meegenomen bij de verdere inrichting van het squadron en worden regelmatig geëvalueerd.

Uitkomsten interviews en resultaten
1. Selectie: Hoe worden de kandidaten geselecteerd? Waar wordt naar gekeken en welke 

(psychische) eisen worden gesteld aan de kandidaten?
●	 Het basis psychologisch onderzoek bestaat uit de Utrechtse Coping Lijst (UCL) en Neo 

Personality Inventory-3 (NEO-PI-3). Bij de selectie van het personeel voor de I&V-opleiding 
zou er aandacht moeten zijn voor de psyche van de kandidaat. Deze functie vraagt veel van 
de militair en wanneer er tevoren al mogelijke zaken spelen op het psychische vlak, brengt 
dit voor de toekomst een hoger risico met zich mee8. Een vragenlijst met een kort interview is 
hier derhalve onvoldoende.
- Met DCPL gedeeld advies: Psychologische keuring voor dit personeel uitbreiden met een 

persoonlijk gesprek met een met deze materie ervaren psycholoog.
2. Opleiding: Hoe worden de kandidaten opgeleid? Hoe ziet de opleiding eruit? Is er nagedacht 

over inbedding van deze nieuwe manier van beeldanalyse in de opleiding? Is er aandacht voor 
het psychologische aspect van het werk waar de kandidaten voor opgeleid worden?
●	 De vaktechnische opleiding I&V is verouderd en niet ingericht op de moderne real-time 

beeldanalyse. Op korte termijn vindt er een herziening en modernisering van de opleiding 
plaats. Deze zal bestaan uit een basismodule en daarna differentiatie naar inlichtingen 
dan wel beeldanalyse. Er zal aandacht komen voor de psyche van de beeldanalist; het 
verwachtingspatroon en de eigen keuze voor een bepaalde richting binnen de vaktechnische 
opleiding (na de initiële opleiding). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geestelijk 
verzorger9,10.
- Met Opleiding en Training (O&T) DIVI gedeeld advies: Naast herziening en modernisering 

van de opleiding, wordt geadviseerd driemaal een moment in te brengen, te weten aan 
het begin, halverwege en aan het einde van de opleiding, voor een gesprek met een 
studiebegeleider/psycholoog over verwachtingen, coping en keuzes. Het resultaat van de 
gesprekken dient gedocumenteerd te worden en indien nodig geëvalueerd, teneinde het 
risico op psychische gevolgen te verkleinen.

- Met O&T DIVI gedeeld advies: Het opgeleide personeel zelf laten onderbouwen 
waarom het voor een bepaalde functie en richting kiest en deze keuze meenemen bij de 
uiteindelijke invulling van de functieplaatsen. Onderzoek toont aan dat een (weloverwogen) 
eigen keuze minder risico geeft op psychische problemen dan een ‘gedwongen’ plaatsing4-6.

3. Plaatsing: Waar wordt de beeldanalist na de initiële opleiding geplaatst? Hebben analisten daar 

Afb. 2: Een analist van het 306 Squadron bekijkt beelden van een Reaper, analyseert 
deze en maakt er inlichtingenproducten van. Bron: Ministerie van Defensie.
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zelf inspraak in? Hoe wordt deze keuze gemaakt?
● Na differentiatie binnen de opleiding wordt het personeel geplaatst bij een onderdeel. Hierbij 

wordt gekeken naar waar personeel nodig is en wordt aan de betreffende militair gevraagd 
waar de voorkeur van plaatsing naar uitgaat11,12. Beeldanalisten bij het 306 Squadron lopen 
een groter risico op psychische problemen dan analisten bij andere onderdelen4-6.
- Met het 306 Squadron gedeeld advies: Laat voor definitieve plaatsing bij het  

306 Squadron een laatste evaluatie met betrekking tot de psychische gesteldheid van de 
militair plaatsvinden. Dit kan in de vorm van een gesprek tussen de militair, de geestelijk 
verzorger van de vaktechnische opleiding, de commandant van het 306 Squadron en de 
vliegerpsycholoog.

4. Tewerkstelling: Hoe ziet de nieuwe werkomgeving eruit? Welke maatregelen zijn genomen 
de risico’s van eerdergenoemde negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden? Wie zijn 
hier allemaal bij betrokken? Hoe is de borging hiervan geregeld? Hoe en wanneer wordt er 
geëvalueerd?11-12

●	 Hierover is nog weinig bekend. De werkruimte voldoet aan de ergonomisch geldende 
normen aangaande verlichting en meubilair. De diensten bestaan uit 2 uur op en 2 uur af. 
Teambuilding en sportmomenten worden onderdeel van het dagelijks rooster. Debriefing is 
(nog) geen onderdeel van de procedure na een vlucht. Inmiddels zijn afspraken gemaakt 
elke paar maanden gesprekken te laten plaatsvinden tussen beeldanalisten, de commandant 
van het 306 Squadron en de betrokken vliegerpsycholoog. Onderlinge communicatie is van 
belang waarbij door deelname van de squadroncommandant aan het Sociaal Medische 
Team (SMT) problemen tijdig kunnen worden ondervangen. Het gezondheidscentrum op de 
vliegbasis Leeuwarden is op de hoogte gesteld van de veranderingen en kan derhalve de 
mogelijke gevolgen van het werk van beeldanalisten detecteren. 
- Met het 306 Squadron gedeeld advies: Bovenstaande ideeën dienen geconcretiseerd 

te worden en vastgelegd in een werkinstructie. Zorg voor nulmetingen en vaste 
evaluatiemomenten. Plan na elke vlucht een debriefing in. Laat de squadroncommandant 
en/of vliegerpsycholoog tijdig aan de bel trekken wanneer blijkt dat er toch meer problemen 
zijn dan in eerste instantie gedacht of verwacht werd.

Conclusie
Op basis van bovenstaande oorzaken en adviezen mag het duidelijk zijn dat het belangrijk is dat 
er aandacht wordt besteed aan de psychologische gevolgen van het werk van beeldanalisten. De 
aandacht omvat meerdere gebieden zoals selectie, opleiding en plaatsing.

Op het gebied van de selectie kan een extra analyse door een met deze materie ervaren 
psycholoog veel problemen ondervangen. In de opleiding zal er voor de leerlingen een vast 
aanspreekpunt moeten zijn voor coaching en ondersteuning; de geestelijk verzorger kan hier van 
grote waarde zijn. Bij plaatsing zal de squadroncommandant, liefst in samenwerking met een 
vliegerpsycholoog, een oriënterend gesprek dienen aan te gaan met de militair. Ook tijdens de 
gehele duur van de plaatsing zal hierop geëvalueerd moeten worden.

Er zijn veel verschillende disciplines betrokken bij dit traject. Het besef van de mogelijke 
gevolgen van het uitoefenen van deze functie is bij iedereen aanwezig. Ook wordt al gewerkt aan 
vernieuwing van de vaktechnische opleiding. Een negatieve constatering is de slechte onderlinge 
communicatie, waardoor men binnen de verschillende disciplines niet van elkaars bestaan en doen 
en laten afweet, en hierdoor zaken gemist worden.

De onderschatting van de gevolgen van de psychische impact van het werken als beeldanalist, 
het niet maken van goede afspraken en niet zorgen voor duidelijke communicatie tussen de 
verschillende disciplines zal uiteindelijk uitmonden in een negatief resultaat voor de individuele 
militair en de organisatie.
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MQ-9 REAPER IMAGE ANALYSTS: PSYCHOLOGICAL ASPECTS
After the resurrection of the 306 Squadron at Leeuwarden Air Base, the squadron’s main task is  
the generation of ISR intelligence products. Therefore, it uses real-time moving images provided  
by the MQ-9 Reaper in conflict and war zones. This is carried out by young non-commissioned 
officers who have been trained as image analysts. By analyzing the images over long periods of  
time and with many repetitions, which are often traumatic, psychological problems can arise.  
It is therefore necessary to pay attention to these problems as early as the preliminary stage,  
i.e. during selection, training and placement. The consequences of the psychological impact  
should not be underestimated even afterwards, during practical employment. Good agreements 
and clear communication with the image analysts is essential for the preservation of health and  
the prevention of absenteeism.

S U M M A R Y

Literatuur:
1. Chappelle W., Mc Donald K., Thompson B., Swearengen J.: 

Prevalence of high emotional distress and symptoms of post-
traumatic stress disorder in U.S. Air Force active duty remotely 
piloted aircraft operators (2010 USAFSAM survey results). 
Wright-Patterson AFB (OH): U.S. Air Force School of Aerospace 
Medicine; 2012. Technical Report AFRL-SA-WP-TR-2013-0002.

2. Chappelle W.L., Mc Donald K.D., Prince L., Goodman T.,  
Ray Sanerud B.N., Thompson W.: Symptoms of psychological 
distress and post-traumatic stress disorder in United States 
Airforce ‘drone’ operators. Mil Med. 2014; 179 (8suppl): 63-70.

3. Chappelle W., Goodman T., Reardon L., Thompson W.: (2014). 
An analysis of post-traumatic stress symptoms in United States 
Air Force drone operators. J Anxiety Disord. 2014; 28(5):  
480-487.

4. CML, selectieprocedure Sensoroperator MQ-9 Reaper; 2014.
5. CML, Remotely Aircraft operaties: Selectie, training en Human 

factors issues; 2014. 

6. Chappelle W., Salinas M.A., Mc Donald K.: Psychological  
health screening of remotely piloted aircraft operators and 
supporting units. Wright-Patterson AFB (OH): U.S. Air Force 
School of Aerospace Medicine; 2011.

7. Interview: ISAFSAM, Wright-Patterson AFB, Ohio,  
Flight Surgeon LtCol Bryant Martin and psychologist  
dr. Wayne Chappelle.

8. Interview: DCLP, dhr Fabio Egging.
9. Interview: Jistarc, DIVI, O&Tpel, Maj Dick van Dijk.
10. Interview: DOSCO, GV, Maj Judith Cappon-Vogel.
11. Interview: CLSK, LW, IPCC, 306sqn,  

LtKol Boudewijn Roddenhof.
12. Interview: CSLK, CML, LBP, vliegerpsycholoog,  

Maj Sandy Dekkers.

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

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

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

De secretaris NMGT
A. Sondeijker

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

mailto:a.sondeijker@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@kpnmail.nl


9NMGT 73 - 1-28                                   JANUARI 2020
<< 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

Bewegingssturing van de romp  
tijdens het lopen met lagerugpijn

door dr. Maarten R. Prinsa, dr. Peter van der Wurffb, dr. Sjoerd M. Bruijnc,  
dr. Onno G. Meijerd en prof. dr. Jaap H. van Dieëne 

a Fysiotherapeut-bewegingswetenschapper, Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’, Doorn,  
Afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht.

b Manueeltherapeut-onderzoeker, Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’, Doorn en  
Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht.

c Postdoctoraal onderzoeker en docent, Afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en  
Fujian Medical University, Fuzhou, P.R. China.

d Arts-bewegingswetenschapper, Afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en  
Fujian Medical University, Fuzhou, P.R. China.

e Hoogleraar Biomechanica, Afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel ontvangen december 2019.

Inleiding
Op 11 november 2019 promoveerde Maarten Prins aan de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Maarten Prins is als 
onderzoeker werkzaam bij het Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’ in Doorn.  
In dit artikel, dat dezelfde titel draagt als het proefschrift, wordt een uiteenzetting van het 
onderzoek gegeven. De gehele thesis is online beschikbaar. 

Lagerugpijn
Lagerugpijn komt uitzonderlijk veel voor. Meer dan 50% van de bevolking zal één of meer episodes 
van lagerugpijn ervaren tijdens het leven1. In de Nederlandse krijgsmacht is de incidentie van 
rugklachten geschat op 6.6 gevallen per 100 persoons-jaren2. De meeste episodes van lagerugpijn 
houden binnen 6 weken vanzelf weer op, maar in sommige gevallen keren de klachten regelmatig 
terug. In dat geval is er sprake van een chronische aandoening met een variabel beloop3. Doordat 
lagerugpijn geregeld leidt tot ziekteverzuim en omdat de aandoening zo vaak voorkomt is de 
economische last vergelijkbaar met andere grote gezondheidsproblemen zoals cardiovasculaire 
aandoeningen en kanker4.
De behandeling van lagerugpijn wordt bemoeilijkt omdat in de meeste gevallen geen  
aanwijsbare bron van de pijn is3. Volgens de huidige evidentie bestaat de beste behandeling  
uit lichaamsbeweging in combinatie met educatie5,6. De variatie in oefenprogramma’s is groot 
en het is onduidelijk welke oefeningen het meest effectief zijn5. Behandelrichtlijnen zijn ook niet 
specifiek over de inhoud van oefenprogramma’s7,8. Inzicht in de bewegingssturing van de romp  
(de schoudergordel of ten opzichte van het bekken) bij lagerugpijn zou kunnen helpen om 
effectievere oefenprogramma’s te ontwerpen.

Lopen met lagerugpijn
Eerdere studies hebben aangetoond dat personen met lagerugpijn tijdens het lopen afwijkende 
rotaties rond de verticaal (axiale rotaties) vertonen van de schoudergordel, het bekken en de romp. 
Twee afwijkingen zijn meerdere malen waargenomen: (1) de timing tussen axiale schoudergordel- 
en bekkenrotaties is anders9-11 en (2) axiale romprotaties zijn minder variabel tijdens lopen met 
lagerugpijn10,12.

Timing van axiale schoudergordel- en bekkenrotaties
Het verschil in timing tussen axiale schoudergordel- en bekkenrotaties is uit te drukken als 
relatieve fase13. Indien de schoudergordel en het bekken synchroon in dezelfde richting draaien is 
de relatieve fase 0 graden: in-fase coördinatie. Indien de segmenten synchroon in tegengestelde 

https://www.publicatie-online.nl/uploaded/flipbook/136695-maarten-prins/8/
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richting draaien is de relatieve 
fase (+ of -) 180 graden:  
uit-fase coördinatie. Als 
rotaties van de schoudergordel 
achterlopen op het bekken 
is de relatieve fase negatief 
en bij vooruitlopen van de 
schoudergordel is de relatieve 
fase positief. Als pijnvrije 
proefpersonen op relatief 
hoge snelheid (5.4 km/u) 
lopen is deze relatieve fase 
gemiddeld -140 graden9-11,14. 
Dat is bijna uit-fase, waarbij de 
rotaties van de schoudergordel 
achter lopen op het bekken. 
Bij personen met lagerugpijn 
draaien deze segmenten 
minder uit-fase met een 
gemiddelde relatieve fase 
van -110 graden op dezelfde 
loopsnelheid (Fig. 1)9-11.

Variabiliteit van axiale 
romprotaties
Hoewel de axiale rotaties 
van de romp zich iedere 
schredecyclus lijken te 
herhalen, ziet dit patroon er 
iedere schrede enigszins 
anders uit15. Met ‘variabiliteit’ 
wordt in dit artikel de afwijking 
van dit gemiddelde patroon 
bedoeld. Bij personen met 
lagerugpijn is de variabiliteit 
van axiale romprotaties 
lager dan bij pijnvrije 
personen10,12. Kortom, bij 
personen met lagerugpijn 
ziet de rompbeweging er 
iedere schrede hetzelfde uit, 
terwijl pijnvrije personen meer 
variëren.

Mechanismen
Het was niet bekend door welke mechanismen bovenstaande veranderingen in het bewegen 
tijdens het lopen met lagerugpijn veroorzaakt worden. Vaak is gesuggereerd dat personen met 
lagerugpijn de rug actief vastzetten door middel van co-contractie van rug- en buikspieren12,16,17. 
Co-contractie van deze spieren zal leiden tot een verhoogde stijfheid (weerstand tegen 
vervorming). Een voordeel van verhoogde stijfheid is dat de romp beschermd wordt tegen grote 
bewegingsuitslagen als gevolg van mechanische verstoringen, ook als deze heel snel zijn18.  
Een nadeel van co-contractie is dat de rompspieren constant actief zijn en dat de axiale druk  

Fig. 1: Timing tussen axiale rotaties van de schoudergordel en het bekken  
tijdens het lopen met en zonder lagerugpijn. 

Op lage snelheid (links) lopen pijnvrije personen (boven) en personen 
met lagerugpijn (onder) met vergelijkbare timing tussen axiale rotaties 
van de schoudergordel en het bekken: de segmenten roteren in-fase. 
Als het rechterbeen naar voren zwaait, draaien de rechterzijdes van 
de schoudergordel en het bekken naar achter, uit-fase met de benen. 
Bij het lopen op hogere snelheid (rechts), verandert de timing van het 
bekken ten opzichte van de benen in beide groepen naar meer in-fase 
timing. In tegenstelling tot pijnvrije personen verandert bij personen 
met lagerugpijn ook de timing van de schoudergordel ten opzichte van 
de benen, wat resulteert in meer in-fase timing van de schoudergordel 
ten opzichte van het bekken. In andere woorden, het verschil tussen 
groepen in schoudergordel-bekken relatieve fase tijdens het lopen 
op hogere snelheid is het gevolg van veranderde timing van axiale 
schoudergordelrotaties ten opzichte van de benen.
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op de wervelkolom toeneemt. Beiden zouden pijnklachten kunnen verergeren19,20. Hoewel het 
actief vastzetten van de romp het afwijkend bewegen tijdens lopen met lagerugpijn zou kunnen 
verklaren, zijn ook andere mechanismen mogelijk, zoals het verhogen van reflexresponsen of 
veranderde timing van het sturingssignaal vanuit het brein18. Iedere strategie heeft mogelijk een 
ander (nadelig) neveneffect20 en zou therapeutisch anders benaderd moeten worden. Het doel 
van het promotieonderzoek was om vast te stellen welke mechanismen coördinatie van axiale 
schoudergordel- en bekkenrotaties tijdens het lopen bepalen en om te evalueren welke van deze 
mechanismen aanwezig zijn bij personen met lagerugpijn.

Experimentele studies
Het effect van verhoogde gewrichtsstijfheid kan zichtbaar worden door externe mechanische 
verstoringen. Het effect van zo’n verstoring, de bewegingsuitslag van het gewricht, wordt kleiner 
indien de gewrichtsstijfheid hoger is. In een experimentele studie werden 15 personen met 
chronische lagerugpijn en 15 pijnvrije controles mechanisch verstoord tijdens het lopen21. Dit 
gebeurde op het Computer Assisted Rehabilitation ENvironment (CAREN, Motek, Amsterdam) 
van het Militair Revalidatie Centrum. Het systeem bestaat (onder andere) uit een loopband, 
gemonteerd op een motion base (Fig. 2). Tijdens het lopen werd de loopband plotseling 8 graden 
linksom of rechtsom rond de verticaal gedraaid. Dit gebeurde op het moment dat beide voeten 

in contact waren met de 
grond om het grootste effect 
op axiale romprotaties te 
bewerkstelligen. Het effect 
van deze verstoringen op 
axiale romprotaties was 
niet significant verschillend 
tussen groepen. Bovendien 
was het effect van de 
mechanische verstoringen niet 
gerelateerd aan de relatieve 
fase van schoudergordel- en 
bekkenrotaties: personen 
die meer in-fase coördinatie 
vertoonden reageerden 
vergelijkbaar op de 
verstoringen als personen 
met uit-fase coördinatie. Deze 
resultaten suggereren dat 
veranderingen in coördinatie 
van axiale schoudergordel- 
en bekkenrotaties tijdens het 
lopen met lagerugpijn geen 
effect zijn van verhoogde 
axiale rompstijfheid.

In het hierboven beschreven experiment viel het op dat bij personen met meer in-fase coördinatie 
van schoudergordel- en bekkenrotaties ook een grotere amplitude van axiale bekkenrotaties 
zichtbaar was. Deze associatie was al eens eerder gerapporteerd in een ander lagerugpijn 
cohort11 en bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn22. Om na te gaan of de 
grotere amplitude van axiale bekkenrotaties deze veranderde timing kan veroorzaken is nog een 
experimentele studie uitgevoerd23. Tijdens deze studie liepen 12 gezonde proefpersonen op het 
Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL, Motek, Amsterdam) van het Militair Revalidatie 
Centrum (Fig. 3). Tijdens dit experiment liepen proefpersonen ook op een loopband. Op een groot 

Fig. 2: Het CAREN-systeem van het Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’.

Het ronde platform met geïntegreerde loopband heeft zes 
bewegingsvrijheden. Deze opstelling werd gebruikt om personen met 
en zonder lagerugpijn mechanische perturbaties op te leggen tijdens 
het lopen om eventuele verschillen in rompstijfheid zichtbaar te kunnen 
maken.
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halfrond scherm dat zich 
voor de loopband begaf werd 
real-time feedback gegeven 
op axiale bekkenrotaties. In 
drie afzonderlijke trials werd 
de proefpersonen gevraagd 
om met kleine, normale en 
grote axiale bekkenrotaties 
te lopen. De proefpersonen 
waren goed in staat de axiale 
bekkenrotaties te vergroten 
en dit ging gepaard met 
meer in-fase roteren van 
de schoudergordel en het 
bekken. Dit versterkte het 
vermoeden dat meer in-fase 
roteren van deze segmenten 
tijdens lopen met lagerugpijn 
veroorzaakt wordt door een 
grotere amplitude van axiale 
bekkenrotaties.

In de zojuist beschreven 
experimenten lag de focus 
op de relatieve fase van 

de schoudergordel en het bekken. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van verminderde 
variabiliteit van romprotaties tijden het lopen met lagerugpijn werd een apart experiment opgezet24. 
Tijdens dit experiment liepen 20 personen met chronische lagerugpijn en 20 pijnvrije controles 
op de GRAIL van het Militair Revalidatie Centrum. De variabiliteit van axiale romprotaties werd 
experimenteel beïnvloed door (1) snelle kleine variaties in de snelheid van de loopband en  
(2) langzame opgelegde axiale rotaties van het hoofd met behulp van een target op het scherm 
(Fig. 3). Beide manipulaties resulteerden in een duidelijke toename van de variabiliteit van 
romprotaties in beide groepen. Tijdens de verstoring van de loopbandsnelheid nam voornamelijk 
de snelle (hoogfrequente) variabiliteit toe en tijdens het rondkijken nam voornamelijk de langzame 
(laagfrequente) variabiliteit toe. Tijdens onverstoord lopen is het aandeel van relatief langzame 
bewegingen op de totale variabiliteit van rompbewegingen het grootst12,24: de romp draait bij een 
aantal stappen wat meer naar links en dan bij een aantal stappen wat meer naar rechts. Ook 
het verschil tussen personen met en zonder lagerugpijn bleek het grootst bij deze laagfrequente 
varabiliteit24. Dat deze trage rotaties minder variëren tijdens lopen met lagerugpijn is niet te 
verklaren in termen van verhoogde stijfheid (zie hieronder), maar lijkt veroorzaakt te worden door 
verminderde variabiliteit in het sturingssignaal vanuit het brein. 

Simulaties
Het is bij experimentele studies vrijwel onmogelijk één factor te manipuleren en alle anderen  
gelijk te houden. Houdt een persoon de rompstijfheid gelijk als gevraagd wordt met grote 
bekkenrotaties te lopen? En blijft de armzwaai tijdens het lopen ongewijzigd als mechanische 
verstoringen van de ondergrond opgelegd worden? Vermoedelijk niet. Deze factoren kunnen 
van invloed zijn op de geëvalueerde uitkomstmaten. Met behulp van computersimulaties kan wel 
het individuele effect van iedere factor op het bewegen worden berekend. In MATrix LABoratory 
(MATLAB) 2018a (The Mathworks, VS) werd een voorwaarts dynamisch model van de romp 
geprogrammeerd waarmee axiale schoudergordel-rotaties kunnen worden voorspeld op basis van  
(1) bekkenrotaties, (2) reactiekrachten in de schouders, (3) axiale stijfheid en demping van de romp 

Fig. 3: Het GRAIL-systeem van het Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’. 

De persoon op de loopband volgt een target dat van links naar rechts 
beweegt op het scherm door mee te draaien met het hoofd. Op deze 
manier werd de variabiliteit van axiale romprotaties experimenteel 
verhoogd. Dezelfde opstelling werd gebruikt om real-time feedback te 
geven op axiale bekkenrotaties.
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en (4) inertie (rotatie-traagheid) 
van de schoudergordel  
(Fig. 4).

Het voorwaarts dynamisch 
model voorspelt dat verhoogde 
axiale rompstijfheid resulteert 
in meer in-fase roteren van 
de schoudergordel en het 
bekken tijdens het lopen. 
Echter, deze stijfheid kon niet 
voorspeld worden vanuit de 
geobserveerde relatieve fase 
tussen deze segmenten25. 
Dit kan gedeeltelijk verklaard 
worden vanuit een effect van 
armzwaai op deze coördinatie. 
Een grotere armzwaai leidt 
tot meer uit-fase roteren 
van schoudergordel en 
bekken. Rompstijfheid en 
armzwaai amplitude hebben 
dus een tegengesteld effect 

op de coördinatie van axiale schoudergordel en bekken-rotaties. Bovendien zijn ze aan elkaar 
gerelateerd: personen met een grotere armzwaai hebben over het algemeen ook een hogere 
stijfheid van de romp. Hierdoor is het individuele effect van stijfheid vaak niet meer zichtbaar in 
termen van schoudergordel-bekken relatieve fase. Meer in-fase roteren van de schoudergordel en 
het bekken tijdens het lopen met lagerugpijn lijkt dus niet veroorzaakt te worden door verhoogde 
axiale stijfheid van de romp. Het lopen met grotere axiale bekkenrotaties lijkt wel gerelateerd te zijn 
aan de afwijkende coördinatie van schoudergordel en bekken tijdens het lopen met lagerugpijn. 
Net als in de experimentele studie voorspelde het model dat grotere axiale bekkenrotaties leiden 
tot meer in-fase bewegen van de schoudergordel en het bekken23. 
Met behulp van het voorwaarts-dynamisch model werd ook berekend dat variaties in rompstijfheid 
nauwelijks invloed hebben op langzame rompbewegingen24. Juist die langzame romprotaties 
zijn duidelijk minder variabel tijdens het lopen met lagerugpijn. Deze langzame rotaties worden 
vermoedelijk veroorzaakt door variaties in het sturingssignaal waarbij romprotatoren asymmetrisch 
worden aangespannen, waardoor rotatie van de romp optreedt. 

Conclusie
Er kunnen een aantal conclusies getrokken worden uit het proefschrift. Meer in-fase roteren van 
de schoudergordel en het bekken tijdens het lopen kan het gevolg zijn van een hogere axiale 
rompstijfheid en/of kleinere armzwaai en/of grotere axiale bekkenrotaties. Dat laatste mechanisme 
lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak te zijn voor het meer in-fase zijn van axiale schoudergordel- 
en bekkenrotaties tijdens het lopen bij personen met lagerugpijn. Personen met lagerugpijn 
verlagen de variabiliteit van axiale romprotaties tijdens het lopen voornamelijk door het achterwege 
laten van relatief langzame romprotaties gestuurd vanuit het brein.

Implicaties
De bevinding dat veranderd bewegen bij lagerugpijn nauwelijks gerelateerd lijkt aan stijfheid is 
belangrijk. Co-contractie van buik- en rugspieren kan klachten bij lagerugpijn verergeren en zou 
een contra-indicatie kunnen zijn voor oefeningen die deze spieractiviteit verder kunnen verhogen, 
zoals stabiliserende oefeningen. Echter, hoewel in de praktijk vaak wordt gesproken van een ‘stijf’ 

Fig. 4: Voorwaarts dynamisch model van de romp.

Het model voorspelt axiale rotaties van de schoudergordel (rechts) op 
basis van geobserveerde bekkenrotaties, netto reactiekrachten in de 
schouders en inertie van de schoudergordel (links). 
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looppatroon, lijkt deze observatie niet gerelateerd aan daadwerkelijke stijfheid van de romp21,25. De 
vermoedelijke oorzaak van verminderd variabel roteren van de romp tijdens lopen met lagerugpijn24 
zou belangrijke therapeutische consequenties kunnen hebben. Personen met lagerugpijn blijken 
de romp tijdens vrij eenvoudige bewegingen (zoals lopen) vrij rigide te sturen, resulterend in een 
stereotype gedrag. Mogelijk wijst dit op een meer cognitief gestuurd bewegen onder invloed van de 
pijn, dat door de geringe variatie en daardoor beperkte exploratie moeilijk wordt afgeleerd wanneer 
de onderliggende oorzaak verdwenen is. Huidige behandelinterventies bestaan in de regel uit het 
fixeren van de romp (‘core-stabilityoefeningen’) en het repetitief uitvoeren van dezelfde bewegingen 
(zoals sit-ups)26. Mogelijk zijn personen met lagerugpijn er meer bij gebaat om te leren variabeler 
te bewegen. Hoe zo’n oefenprogramma vormgegeven zou moeten worden blijft een vraag. De 
selectieve controle over distale gewrichten kan getraind worden met functionele taken zoals een 
soeplepel naar de mond brengen of een bal gooien. Het succes op de taak (de soep niet morsen 
of de bal door een hoepel gooien) kan gebruikt worden als indicatie van de selectieve controle 
over het gewricht. Het is echter lastiger betekenisvolle feedback te geven op bewegingen van de 
lage rug. Sensoren waarmee de oriëntatie van de rug gemeten kan worden in combinatie met een 
exergame zou hierbij kunnen helpen27,28. Op de markt zijn verschillende producten beschikbaar, 
maar er zijn nog geen interventiestudies uitgevoerd.

MOTOR CONTROL OF THE TRUNK DURING GAIT IN LOW BACK PAIN
On November 11th 2019, Maarten Prins obtained his PhD at the Faculty of Behavioral and 
Human Movement Sciences of the Vrije Universiteit Amsterdam. Maarten Prins is employed as a 
researcher at the Military Rehabilitation Center ‘Aardenburg’ in Doorn. This article, that bears the 
same title as the thesis, is a summary of the research project. The full text thesis is available online. 
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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

SOLK en somatoforme stoornissen
Machteloosheid en ergernis wisselen elkaar vaak af als reactie op 
mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 
Leer hoe je deze problematiek het best kunt benaderen en oefen in het 
geven van professionele begeleiding.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere arboprofessionals 

en re-integratiebegeleiders die in hun werk te maken hebben 
met SOLK-problematiek

Datum: 10 maart 2020, Utrecht

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid
Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. 
Deze groep mensen heeft vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. 
Leer in een halve dag hoe je tijdens jouw stoppen-met-roken-
begeleiding kunt aansluiten bij deze doelgroep.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

doktersassistenten, huisartsen, bedrijfsartsen, longartsen en 
andere professionals in de zorg

Datum: 12 maart 2020 (13.00-17.00 uur), Utrecht

Opfrissen richtlijn psychische problemen (nieuw)
In 2019 verscheen de herziene versie van de NVAB Richtlijn psychische 
problemen. Wil je je kennis actualiseren van deze richtlijn opfrissen, 
zodat je patiënt en leidinggevende met behulp van de begrippen als 
positieve gezondheid en de capability-benadering kunt begeleiden 
naar beter functioneren? En wellicht naar een meer duurzame 

werkhervatting? Spijker je kennis over de activerende benadering bij!
Voor wie: verzekeringsartsen en bedrijfsartsen die mensen met 

psychische problemen begeleiden
Datum: 18 maart 2020, Utrecht

Refereermiddag oncologie
Werk je als bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfsarts consulent 
oncologie (BACO)? Volg dan de laatste ontwikkelingen en resultaten uit 
wetenschappelijk onderzoek en de oncologische kliniek. Kom dan naar 
deze refereermiddag.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsarts consulenten 

oncologie en arboverpleegkundigen.
Datum: 30 maart 2020 (13.30-16.30 uur), Utrecht

De nieuwe NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ (nieuw)
Medio 2019 publiceerde de NVAB de richtlijn ‘Conflicten in de 
werksituatie’. Wat zijn de verschillen met de STECR-werkwijzer uit 
2014? Leer hoe je bij een arbeidsconflict jouw rol als bedrijfsarts invult.
Voor wie: bedrijfsartsen
Datum: 7 april en 2 juni 2020, Utrecht

Training Adviesvaardigheden
Adviseren neemt een steeds belangrijkere plaats binnen organisaties 
in de publieke gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Heb jij 
in de publieke of bedrijfsgezondheidszorg een adviserende taak en wil 
je bekend raken met het proces van adviseren? Zodat jouw adviezen 
worden opgevolgd? Doe dan deze driedaagse module.
Voor wie: artsen en andere professionals met een adviserende taak in 

de publieke gezondheidszorg of bedrijfsgezondheidszorg
Datum: 8 en 22 april en 13 mei 2020, Utrecht

Slaap en werk
Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties 
en belastbaarheid van werknemers. Wil je je inzicht vergroten op dit 
gebied? Ontdek welke behandelingen mogelijk zijn.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum: 14 april 2020, Utrecht
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Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor: Pakistan [Werkbezoek Peshawar en 
Islamabad], Duitsland [oefening SAXONIAN GUARD 2020], Mali [inzet MINUSMA/UNPOL/EUTM],  
Ghana, Belize [Jungle Warfare Training] en Sardinië [oefening MARE APERTO 2020].
Een 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. In het advies staan de benodigde vaccinaties en overige te nemen 
preventieve maatregelen. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Oefening Medic Diamond
Voor de oefening Medic Diamond (4 t/m 22 november) op de Vlasakkers in Amersfoort stonden twee typen 
van de zogenaamde Role 2 Basic opgesteld. Het doel van deze oefening was te bezien hoe flexibel de 
Role 2 Basic is. Daarom waren er twee versies opgebouwd, één met 23 man personeel en één met 35 man 
personeel. Met deze ervaringen wil de militaire gezondheidszorg inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn 
om met een klein hospitaal achter een gevecht aan te kunnen gaan en wat dit vraagt van het personeel en 
het materieel. 
De secretaris-generaal van Defensie, mevrouw Gea van Craaikamp nam dinsdag 13 november een kijkje in 
de twee hospitalen. Lees het volledige nieuwsbericht op intranet.

Als moeder op uitzending
Haar kinderen waren 7, 5 en 2 jaar oud toen majoor-arts Elseline Bos vorig 
jaar voor ruim 4 maanden naar Mali vertrok. Een bewuste keuze. Moeders 
en alleenstaande vaders met een officiële zorgplicht hoeven in principe 
niet op uitzending tot het (jongste) kind 5 jaar oud is. Dat is een goede 
regeling waar velen graag gebruik van maken, maar er zijn ook vrouwelijke 
militairen die wel op uitzending willen en juist door die regeling gepasseerd 
worden, zoals Elseline Bos.

Voor vrouwen met jonge kinderen die net als Elseline wel uitgezonden 
willen worden moet het proces makkelijker gemaakt worden en dit wil 

Elseline (die zich als senior beleidsadviseur bezighoudt met de procesmatige kant van de gezondheidszorg 
binnen Defensie) graag onder de aandacht brengen. Lees het volledige interview met Elseline over haar 
ervaringen in de Defensiekrant op internet. 

Regelgeving
Wijziging bewaartermijn Formulier Vragenlijst vaccinaties/reisadvies behorende bij I-MGA/035
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die stelt dat gegevens niet langer 
bewaard mogen blijven dan noodzakelijk, is de bewaartermijn van het Formulier Vragenlijst vaccinaties/
reisadvies (FO 130) van het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf aangepast. Het formulier moet nu na 
verwerking in het medisch dossier vernietigd worden, tenzij er in de daaropvolgende 6 weken nog andere 
vaccinaties worden toegediend. De I-MGA/035 is op dit punt aangepast en vervangen. De nieuwe versie 
van de I-MGA/035 is terug te vinden op het Publicatieportaal Defensie, onder het tabblad DOSCO > Militaire 
Gezondheidszorg.
De richtlijn RMG/011 ‘Omgaan met medische gegevens’ wordt momenteel geactualiseerd en omgezet naar 
een instructie MGA. De bewaartermijn van formulieren wordt in deze update verwerkt.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191021%20Vaccinatie%20protocol%20Pakistan_tcm4-1330010.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Landenadvies%20Duitsland%20(SAXONIAN%20GUARD%202020)_tcm4-1438851.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Landenadvies%20Mali%20(MINUSMA%2C%20EUTM%20en%20UNPOL)_tcm4-1439982.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191107%20landenadvies%20%20Ghana_tcm4-1440348.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191118%20Belize%20%5BJWT%202020%5D_tcm4-963546.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191118%20Sardini%C3%AB%20%5BMARE%20APERTO%202020%5D_tcm4-1440979.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/november/Secretaris_Generaal_bezoekt_Medic_Diamond.aspx
https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/23/02_moeder-op-uitzending_23
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/FO%20130%20-%20Formulier%20Vragenlijst%20vaccinatie_tcm4-1329621.docx
http://publicatieportaal.mindef.nl/ins/I-MGA%20035.pdf
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Protocollen
Medische protocollen voor de AMV (operationele eerstelijnszorg)
Eind oktober is het eerste protocol voor de operationele eerstelijns zorg voor de Algemeen Militair 
Verpleegkundige (AMV) verschenen. Een AMV verleent onder operationele omstandigheden zowel 
spoedeisende als niet-spoedeisende eerstelijnszorg aan patiënten. Omdat een AMV geconfronteerd kan 
worden met situaties waarin niet altijd direct een arts aanwezig is of met een arts overlegd kan worden, 
moet de AMV in staat zijn om zelfstandig een inschatting te maken van de situatie van de patiënt. De 
protocollen – waarvan het protocol voor hoofdpijn de eerste in de reeks is – vormen de leidraad voor de 
AMV. De protocollen worden vastgesteld door de commandant van het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf 
en gepubliceerd op het DGOTC portaal > protocollen en nota’s. Op dit moment zijn er nog drie AMV-
protocollen in ontwikkeling, nl. buikpijn, pijn bij het plassen en diarree en oogklachten.

MGZ 2020
Kwaliteitsmanagementopleidingen
Het project ‘Kwaliteitsmanagement voor de MGZ’ heeft vele aanmeldingen gekregen voor de 
kwaliteitsmanagementopleidingen. Verschillende DGO-bedrijven, waaronder de Defensie Tandheelkundige 
Dienst, het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen en het Militair Geneeskundig 
Logistiek Centrum, hebben opleidingen ingepland en afgenomen. Ook hebben verschillende operationele 
commando’s opleidingen ingepland en afgenomen. De opleidingen helpen bij het opzetten van hun 
kwaliteitsmanagementsystemen. De leden van het project helpen hen bij het verder opzetten van de 
kwaliteitsmanagementsystemen.

Stand van zaken projecten binnen het programma MGZ 2020
Naar aanleiding van een toezegging in het Algemeen Overleg over de jaarverslagen van de Inspecteur-
generaal der Krijgsmacht en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (op 3 juli 2019) heeft de 
staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten 
binnen het programma Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020). 
Deze Kamerbrief is via intranet te downloaden.

Therapieën/behandelmethodes 
Promotie Maarten Prins (MRC)
Maandag 11 november is Maarten Prins (Virtual Reality-therapeut bij het Militair Revalidatie Centrum 
Aardenburg) gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift ‘Motor Control of 
the Trunk During Gait in Low Back Pain’ gaat over patiënten met lage rugpijn die tijdens het lopen de romp 
anders bewegen dan mensen zonder lage rugpijn. Uit het proefschrift blijkt dat mensen die last hebben 
van lage rugpijn, mogelijk baat hebben bij het krijgen van meer controle over rug-bewegingen, in plaats 
van deze te fixeren. Deze bevinding kunnen fysiotherapeuten in de praktijk vertalen door een deel van hun 
behandeling aan te passen.
Geïnteresseerd in het proefschrift? Kijk dan de publicatie op internet. 

Geestelijke gezondheidszorg
PTSS-patiënten krijgen partydrug mdma als medicijn
Binnenkort worden acht Nederlandse post-actieve oorlogsveteranen met een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) behandeld met mdma. Voor het eerst krijgt de partydrug hiermee in Nederland 
een geneeskundige toepassing. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mdma-therapie effectief is 
bij behandeling van mensen met PTSS, 83 % van de PTSS-patiënten herstelt volledig. Prof. dr. kolonel-
psychiater Eric Vermetten, die de Nederlandse tak van het internationale onderzoek leidt, geeft aan dat bijna 
geen enkele andere psychotherapie hieraan kan tippen. Lees meer over deze behandeling en het interview 
met Vermetten op internet.  

Bedrijven DGO
DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ stond vorige maand André centraal, hij is revalidatie sporttrainer bij 
het Militair Revalidatie Centrum (MRC). André geeft leiding aan het team Sporttherapie binnen het MRC. 

https://doscoportaal.mindef.nl/sites/001/0039/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/001/0039/Extern%20%20Opleidingsdocumenten%20DGOTC%20%20AMV/Medische%20protocollen%20voor%20de%20AMV%20(operationele%20eerstelijnszorg).pdf&action=default
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/001/0039/SitePages/Introductiepagina.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019%2B10%2B22%2BBrief%2BSTASDEF%2Bbeantwoording%2Bfeitelijke%2Bvragen%2BP-rapportage%2Bmidden%2B2019%2Bverbeterde%2Bversie_tcm4-1440889.pdf
https://www.publicatie-online.nl/uploaded/flipbook/136695-maarten-prins/
https://www.parool.nl/nederland/ptss-patienten-krijgen-partydrug-mdma-als-medicijn~bc1018f5/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
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Sport is een prachtig middel om mensen niet aan hun beperking te laten denken omdat ze met iets heel 
anders bezig zijn. De meeste revalidanten hebben moeite met het bewaken van hun eigen grenzen en daar 
helpen de sporttrainers bij. Lees het volledige interview op intranet. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Leefstijlcoaching binnen CLAS
Vanaf 2020 plaatst het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op elke locatie waar een LO&Sportgroep 
zit een leefstijlcoach; het gaat hier om een pilot van 3 jaar en in totaal om 17 leefstijlcoaches. Op het 
moment van schrijven, zijn de sollicitatierondes afgerond en hopen LO&Sport en DGI binnenkort de nieuwe 
leefstijlcoaches te verwelkomen.

Health & Readiness programma CLSK
Met een kick-off op dinsdag 5 november op de Staf Breda en op woensdag 13 november op Vliegbasis 
Volkel voor het 640 Squadron, is het Health & Readiness programma bij het Commando Luchtstrijdkrachten 
(CLSK) officieel van start gegaan. Leefstijlcoaches Michelle Guit en Martijn Meerwijk gaan de medewerkers 
van beide eenheden naar een gezonde leefstijl coachen. 

Innovatie in de zorg
eHealth-monitor Nictiz en Nivel
Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health toepassingen 
groter dan het gebruik ervan. Het inzetten van e-health kan, als de randvoorwaarden goed zijn, leiden tot 
afname van de werkdruk. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van het Nationaal ICT 
Instituut in de Zorg (Nictiz) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel): 
Samen aan zet! Download het rapport via internet. 

Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
NMGT, nr. 6 (november 2019)
Het novembernummer van het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift (NMGT) is verschenen. In 
dit nummer o.a. een artikel van majoor-arts Alex Glasbergen over bewaarcondities van medicatie onder 
operationele omstandigheden bij geneeskundige afvoerploegen. Het NMGT is op intranet te downloaden. 

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
30 januari 2020: Nascholingsdag CMH
Op donderdag 30 januari verzorgt het Centraal Militair Hospitaal (CMH) vanaf 08.30-17.30 uur een 
nascholingsdag voor alle verwijzend artsen. Noteer deze datum alvast in uw agenda! U kunt zich nu al per 
e-mail aanmelden bij: directiesecretariaat.cmh@mindef.nl. Zodra er meer informatie beschikbaar is volgt dit.

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/actueel/nieuws/2019/oktober/Onze_vakmensen_Andre.aspx
https://nivel.nl/nl/nieuws/e-health-een-onmisbaar-onderdeel-van-de-zorg-geworden
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NMGT%2072-6%20(DEF)_tcm4-1440880.pdf
mailto:directiesecretariaat.cmh@mindef.nl
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 12, december 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor: de regio Egeïsche zee [FRONTEX], 
Senegal [oefeningen en inzet], Straat van Hormuz [Maritieme inzet], Togo [Taakteam Togo], Tunesië/Libië 
[EUROGENDFOR/EULPC] en VS North-Carolina [oefening Caribbean Urban Warrior]. Daarnaast zijn de 
volgende adviezen geactualiseerd: Afghanistan [Resolute Support], Burkina Faso [oefening Flintlock en 
inzet ACOTA], Irak [CBMI] en Qatar [Resolute Support]. 
Een 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. In het advies staan de benodigde vaccinaties en overige te nemen 
preventieve maatregelen. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Veterinaire instructies militaire werkhonden
In de veterinaire instructies voor militaire werkhonden (MWH) 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 MWH en voor de gezondheid van de hondenbegeleiders. Er is een nieuwe veterinaire instructie 
gepubliceerd voor Israël, Curaçao/Aruba en de USA. Het overzicht van alle reeds verschenen veterinaire 
instructies is via deze link in te zien.

Medische protocollen prehospitaal
Medio januari 2020 wordt er weer een nieuwe editie van het HB MHC 8-571 (Medische protocollen 
prehospitaal) en van de HL MHC 8-574 (Handelingsschema’s) gepubliceerd. Beide documenten komen te 
staan op de Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC)-samenwerkingsruimte: 
HB MHC 8-571 - HL MHC 8-574.

De afdeling Medische & Verpleegkundige Aangelegenheden (MVA) van het DGOTC verzorgt voor het derde 
jaar op rij een ROADSHOW langs de eenheden t.b.v. deze nieuwe edities. De tot nu toe bekende data zijn: 
12 februari 09.30-12.30 DGOTC/Hilversum Filmzaal gebouw 13
4 maart 09.30-12.30 OGZ/CLSK Gilze Rijen
10 maart 12.30-15.30 43MECHBRIG/Havelte
18 maart 09.30-12.30 DGOTC/Hilversum Filmzaal gebouw 13
30 maart 09.30-12.30 400GNKBAT/Ermelo
29 maart-3 april  CZSK/Aruba/Curaçao
7 april 12.30-15.30 CZSK/Doorn
13 mei 09.30-12.30 KCT/Roosendaal
2 juni 09.30-12.30 11GNKCIE/Schaarsbergen

Slishman tractiespalk
Per 1 januari 2020 komt de Slishman tractiespalk beschikbaar voor het immobiliseren van een 
femurschachtfractuur. Deze zal geleidelijk aan de CT-6 spalk vervangen. Het bijbehorende 
handelingenschema wordt medio januari 2020 gepubliceerd op de DGOTC-samenwerkingsruimte en is te 
vinden in de HL MHC 8-574.
Het aanbrengen van de femurtractiespalk (Slishman of CT6) vindt niet meer plaats in de C - Circulation, 
maar in de E - Fracturen/Luxaties. Deze wijziging is opgenomen in het HB MHC 8-571.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Landenadvies%2020191119%20FRONTEX_tcm4-1410015.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191213Landenadvies%20Senegal_tcm4-1407296.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191118%20Landenadvies%20Straat%20van%20Hormuz_tcm4-1443850.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Landenadvies%20Taakteam%20Togo_tcm4-1443920.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191017%20landenadvie%20EUGENFOR%20Tunesie-Libie_tcm4-1309525.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/A100727-001%2020191203%20Landenadvies%20Verenigde%20Staten_tcm4-1370513.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191010%20%20Landenadvies%20Afghanistan%20RSM%20v6.0_tcm4-1189099.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191211%20Landenadvies%20Burkina%20Faso_tcm4-1375481.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Landenadvies%20Irak_tcm4-1355368.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Landenadvies%20Qatar_tcm4-1401762.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Veterinaire%20Instructie%20MWH%20Israel_tcm4-1443851.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Veterinaire%20Instructie%20MWH%20NLD%20Antillen_tcm4-1444212.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20191203%20Veterinaire%20instructie%20MWH%20USA%20oefening%20alg._tcm4-1443852.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/CEAG/dienstverlening/operationele_ondersteuning/Veterinaire_public_health.aspx
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/007/0095/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/startpagina.aspx
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/007/0093/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/startpagina.aspx
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Adviesraad Spoedeisende Gezondheidszorg
De Adviesraad Spoedeisende Gezondheidszorg (ASG) heeft recent een addendum uitgebracht op het 
prehospitaal infuusprotocol. Met onmiddellijke ingang komt het gebruik van hydroxyethylzetmeel (Voluven®) 
te vervallen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de fabrikant voorwaarden stelt voor het gebruik van Voluven® 
welke grote gevolgen heeft voor de leveringsprocedure. Meer informatie hierover is te vinden in het 
addendum.

MGZ 2020
Update certificering Staf DGO
Op 29 november is de Staf DGO door TÜV-Nord onderworpen aan de fase 1 audit in het kader van de 
ISO-certificering. Het betreft een vooronderzoek waarmee d.m.v. een documentatietoets is bepaald of de 
organisatie gereed is voor de certificeringsaudit in februari 2020.
Het resultaat hiervan is dat de Staf DGO door kan naar fase 2. Dit betekent dat de optioneel geplande 
certificeringsaudit op 10 en 11 februari 2020 doorgang kan vinden. Er zijn nog een aantal implementatie-
werkzaamheden te verrichten tot die tijd maar het voldoen aan de eisen van het vooronderzoek kan zeker 
gezien worden als een mooie mijlpaal op weg naar een efficiënt werkend kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS).

Kwaliteitsmanagement-netwerk
Het kwaliteitsmanagement-netwerk dat bestaat uit alle kwaliteitsvertegenwoordigers van de Militaire 
Gezondheidszorg (MGZ), heeft de aanpak voor 2020 verder concreet gemaakt. De afgelopen maand is tijd 
gestoken in de totstandkoming van de 21 kwaliteitsmanagementfuncties, welke verdeeld zijn over de MGZ. 
De eerste publicaties van de functies vinden begin volgend jaar plaats.
De afname van de kwaliteitsmanagementopleidingen gaat goed! Verschillende DGO-bedrijven en 
operationele commando’s nemen de opleidingen al veelvuldig af. Ook de afdelingshoofden van de staf DGO 
hebben deze cursus al gevolgd.

Producten en Dienstenberaad MGZ (PDMGZ)
Op 11 december is het eerste Producten en Dienstenberaad MGZ (PDMGZ) gehouden. Dit beraad heeft  
als doel de Militaire Geneeskundige Autoriteit (MGA) te adviseren over alle voorgenomen wijzigingen die  
de kwaliteit van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) kunnen beïnvloeden. De MGA zelf, commandeur-arts  
Remco Blom, was bij de aftrap van het beraad even aanwezig en onderstreepte dat hij veel verwacht van 
de adviezen die het beraad hem gaat geven. In dit beraad zijn de Landmacht, Luchtmacht, Marine en 
Marechaussee vertegenwoordigd met hun stafarts en alle afdelingen met hun expertise van de DGO-staf. 
Alle deelnemers vonden de bijeenkomst zeer nuttig. Het is een kersvers beraad dat qua werkwijze nog 
enige verduidelijking moet krijgen maar wel in een duidelijke behoefte voorziet. Een goed initiatief voor 
de MGZ-brede afstemming dat gaat leiden tot betere samenhang en interoperabiliteit en daarmee betere 
kwaliteit in de MGZ.

Bedrijven DGO
Informeel werkbezoek minister bij Gezondheidscentrum Oirschot
Op woensdag 27 november heeft de minister van Defensie een informeel werkbezoek afgelegd bij het 
Gezondheidscentrum in Oirschot. Zij werd daar ontvangen door het managementteam van het Eerstelijns 
Gezondheidszorgbedrijf (EGB) en de leiding van het centrum. Er is bewust voor dit gezondheidscentrum 
gekozen om de verbinding van het EGB met de operationele eenheden te benadrukken. Tijdens haar 
bezoek nam de minister de gelegenheid te baat om sergeant 1 Dennis van Mortel te onderscheiden voor 
zijn inzet tijdens de Vessel Protection Detachment (VPD)-missie en tandartsassistente Irene van Gameren 
werd verrast met een mooie bos bloemen omdat zij al 40 jaar in dienst is. 

‘Geen andere dokter dan de militaire dokter’ interview met commandeur-arts Remco Blom 
Begin december werd commandeur-arts Remco Blom geïnterviewd door Management Impact. In dit 
interview legt hij aan hen uit waarom de krijgsmacht een eigen geneeskundige dienst heeft en waarom 
militairen niet gewoon naar een ‘normale’ huisarts kunnen. Geïnteresseerd in het interview?  
Lees dit via deze link op internet. 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Addendum%20infuusprotocol_tcm4-1322054.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2019/11_november/20191128_bezoek_minister_EGB.aspx
https://www.managementimpact.nl/artikel/geen-andere-dokter-dan-de-militaire-dokter/
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Naast dit artikel heeft commandeur-arts Blom op het Defensie Platform zijn visie over de militaire 
gezondheidszorg gegeven. Kijk hiervoor via deze link op internet. 

Preventie
Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen
Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn ingeënt. Baby’s krijgen in Nederland een inenting 
tegen kinkhoest wanneer ze twee maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd. 
Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een gratis kinkhoestvaccinatie 
aangeboden door het consultatiebureau, via tussenkomst van de verloskundige. Vanaf de 22e week tot 
het einde van de zwangerschap kunnen vrouwen zich laten vaccineren. Dit geeft baby’s meteen vanaf 
de geboorte bescherming tegen kinkhoest. Vrouwen die in het verleden zijn ingeënt tegen kinkhoest 
of kinkhoest hebben gehad, hebben toch een extra vaccinatie nodig om het kind te beschermen. Deze 
vaccinatie wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma en gefinancierd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zwangere vrouwelijke militairen kunnen zich ook bij het eigen gezondheidscentrum laten vaccineren.  
Het toe te dienen vaccin is een combinatievaccin, namelijk het difterie kinkhoest tetanus (dkt) vaccin  
(bijv. Boostrix®) of difterie kinkhoest tetanus polio (dktp) vaccin (bijv. Boostrix Polio®). Er bestaat geen los 
vaccin tegen kinkhoest.
Kijk voor meer informatie via deze link op internet. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Fuseliers Performance Program (FPP) bij 17 Painfbat
In 2020 vindt het Fuseliers Performance Program (FPP) plaats in opdracht van de commandant 17 Painfbat. 
Het programma en de uitvoering hiervan is een gezamenlijke inspanning van Trainingsgeneeskunde en 
Trainingsfysiologie (TGTF), de Fieldlabmanager 13X en het DGO-programma Duurzaam Gezond Inzetbaar 
(DGI), in nauwe samenwerking met C-cie zelf en met de (zorg)professionals ter plaatse  
(LO/Sportgroep en Leefstijlcoaches, Geestelijke Verzorging (GV), Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) 
en Gezondheidscentra). Het FPP ondersteunt de C-cie in haar jaarprogramma 2020, waarbij de focus ligt 
op ‘individuele weerbaarheid’ en ‘het beste uit jezelf halen’. In het FPP worden de ervaringen van eerdere 
initiatieven meegenomen, zoals het inrichten van een Human Performance Team door Fieldlab 13X en de 
Health & Readiness programma’s van DGI.
Het primaire doel van het FPP is de individuele militair, manschappen, kader en commandant te 
ondersteunen in het werken aan de (eigen) fysieke en mentale gezondheid en inzetbaarheid gedurende 
het opwerken naar een Live Fire Exercise (LFX) te Wattens, Oostenrijk (in het kader van Optreden 
Onoverzichtelijk Terrein) in juni 2020. Het FPP werkt langs vier actielijnen: fysiek, mentaal, voeding 
en slaap. De actielijnen worden uitgewerkt in gezondheidsgerichte ‘Health’-modulen en taakgerichte 
‘Performance’-modulen. 
Na afloop van het FPP vindt een evaluatie plaats d.m.v. enquêtes en interviews met vertegenwoordigers 
van alle betrokken partijen: kader, manschappen en zorgprofessionals. Het FPP heeft de status van een 
pilotprogramma en kan, mits succesvol, een blauwdruk vormen voor toekomstige, door Fieldlabmanagers 
gecoördineerde, Human Performance Teams: interdisciplinair teams van (lokale) (zorg)professionals die 
ondersteunende programma’s op maat voor eenheden verzorgen.

Onderzoeksproject ‘Food for Vigilance’
Op 20 en 21 november was de kick-offbijeenkomst van het onderzoeksproject ‘Food for Vigilance’ dat loopt 
van 2019 tot 2021. Vanuit Defensie is DGI samen met het innovatiecentrum Future Relevant Operations 
with Next generation Technology (FRONT), het Kenniscentrum Logistiek (CLAS) en het Materieellogistiek 
Commando Land (MATLOGCO) betrokken bij dit nieuwe consortium - onder leiding van Wageningen 
University and Research (WUR) - over de rol tussen voeding en waakzaamheid. Andere betrokken partners 
zijn DSM, Thales, Circadian, Douwe Egberts, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, TKI Agrifood en 
OnePlanet. 
In het onderzoek worden de acute en langetermijneffecten van verschillende voedselingrediënten op 
alertheid en waakzaamheid onderzocht, bij onder andere de defensiepopulatie.

http://www.defensieplatform.nl/2019/11/28/commandeur-arts-blom-het-glas-is-behoorlijk-leeg-maar-er-kan-wel-een-flinke-slok-worden-genomen/?fbclid=IwAR1Qjj-cwylIDbFHmY5dJMD52e9EYx5QA2OxGXLgGCNz9zZx34b-7cJ3dIc
https://www.rivm.nl/kinkhoest/kinkhoestvaccinatie-voor-zwangere-vrouwen
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Passende voeding 11LMB
DGI neemt deel aan het project ‘passende voeding 11LMB’ van Paresto en 11 Luchtmobiele Brigade 
(11LMB). In dit project gaan Paresto en 11LMB samen op zoek naar de juiste invulling van passende 
voeding. Hierbij vormen het werken met verse ingrediënten, het creëren van bewustwording en het 
stimuleren van het maken van de juiste voedingskeuze passend bij de lichamelijke inspanning die 11LMB 
verricht, de rode draad.

NATO Research Task Group HFM-326 Diet Supplementation in Military Personnel  
(2020-verwacht 2023)
DGI neemt plaats in de nieuw geformeerde NATO Research Task Group (RTG) over voedingssupplementen 
bij militairen. Andere betrokken landen zijn de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Italië en 
Slovenië. Doel van de RTG is het opstellen van richtlijnen over het gebruik van voedingssupplementen bij 
militairen, inclusief voorlichtingsmateriaal. Om dit doel te bereiken wordt er een literatuurstudie gedaan naar 
de mogelijke positieve en negatieve effecten van supplementgebruik. Ook worden aanbevelingen gedaan 
voor een geharmoniseerde aanpak van dataverzameling naar het gebruik van voedingssupplementen onder 
militairen.

Week van de Werkstress naar Werkplezier
Van 11 tot en met 15 november stond Nederland in het teken van de Week van de Werkstress naar 
Werkplezier! Zo ook bij Defensie waar met allerlei activiteiten door het hele land op een speelse manier 
aandacht werd gevraagd voor een serieus thema. Want een derde van het werkgerelateerde verzuim 
wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Om het 
onderwerp aandacht te geven, heeft DGI met ondersteuning van het DOSCO Ontwikkelfonds in die week tal 
van activiteiten, die raakvlakken hadden met het thema, georganiseerd op veel defensielocaties.
Hierbij een greep uit wat men zoal kon doen: 
• Workshops over voeding, werkstress, werkplezier, voeding, beweging, ademhaling, etc.;
• Sportclinics zoals mindfull cycling en boksen;
• Theatervoorstelling over grenzen verleggen;
• Efficiënter leren werken met Outlook;
• Een lezing over wat stress met jou en anderen doet;
• Samen een schilderij maken;
• Stoelmassages;
• Leren hoe je bij jezelf bindweefsel los kunt masseren;
• Met elkaar puzzelen; 
• In gesprek gaan met bedrijfsmaatschappelijk werk, collega coaches, loopbaanbegeleiding en REP.
Het overgrote deel van dit alles is door eigen collega’s georganiseerd, iets waar we met elkaar trots op 
mogen zijn! Natuurlijk blijft het niet bij deze ene week, want dit onderwerp verdient continue aandacht. 
Hierover volgt later meer.

Bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ gepubliceerd 
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat leefstijlinterventies een gunstig effect hebben op 
chronische ziekten en medicatie overbodig kunnen maken. In de praktijk wordt leefstijlgeneeskunde 
nog weinig toegepast omdat dit bewijs onvoldoende zichtbaar is of nauwelijks geaccepteerd wordt. 
Ook het aanbod van kwalitatief goede leefstijlinterventies is nog laag. De onderzoekers van het 
Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) hebben op 2 december hun 
bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ gepubliceerd. Met deze bundel willen ze politici, 
beleidsmakers en zorgbestuurders op een positieve wijze aanmoedigen om meer te investeren in 
leefstijlgeneeskunde. Lifestyle4Health is een initiatief van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). De bundel is te downloaden vanaf internet.

Medezeggenschap
Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie (GMC)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie (GMC) van de DGO wil u graag informeren dat alle 
vastgestelde verslagen van de GMC-vergaderingen op intranet te vinden zijn. Op deze pagina is ook het 

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/11/leefstijlgeneeskunde-verdient-prominente-plek-in-geneeskundig-onderzoek-en-beleid/
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/service/welzijn/Verslagen_GMC_DGO/Verslagen_GMC_DGO.aspx
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vergaderschema van de GMC voor 2020 gepubliceerd. De laatste Commissievergadering van 2019 werd op 
dinsdag 17 december gehouden. Zijn er onderwerpen die u besproken wilt hebben in de GMC DGO of heeft 
u vragen, benader dan de vertegenwoordiger uit uw eigen MC die zitting heeft in de GMC.

Parlementaria
Bewustwordingscampagne over PTSS
In de motie van de leden Diks en Stoffer (Kamerstuk 30 139, nr. 216 van 2 juli 2019) worden de ministeries 
van Defensie, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd een landelijke 
campagne te ontwikkelen die leidt tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving 
van symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan. In reactie op deze motie heeft de 
minister van Defensie aangegeven dat wordt aangesloten op de campagne ‘Hey, het is oké’. Een campagne 
die tot doel heeft psychische aandoeningen te normaliseren en bespreekbaar te maken. Een separate 
publiekscampagne rondom PTSS, zal naar verwachting onterecht een stigmatiserend effect hebben voor 
bepaalde (geüniformeerde) beroepsgroepen. De minister vindt dit onwenselijk, zeker omdat PTSS een 
psychische aandoening is die iedereen kan overkomen en dus niet per se verbonden is aan het beroep van 
politie, militair, brandweer of anderszins. De minister deelt de mening van de Kamer dat door de aansluiting 
op de landelijke campagne de ervaringen tussen ministeries gedeeld worden en er stappen gezet worden 
naar het breder bespreekbaar maken en voorkomen en verminderen van dit soort problemen. Lees de 
volledige reactie op intranet.

Sportgeneeskunde
Proefschrift chronische onderbeenklachten (diagnose en behandeling) bij militairen
Zoals in oktober in deze nieuwsbrief al werd aangekondigd heeft luitenant-kolonel-arts Wessel Zimmerman 
op 26 november zijn proefschrift over chronische onderbeenklachten (diagnose en behandeling) bij 
militairen verdedigd. Het proefschrift is nu via deze link te downloaden. 

Kwaliteit van zorg
Staat van de Gezondheid in de EU 2019
In vergelijking met de rest van Europa staat de gezondheidszorg in Nederland er over het algemeen goed 
voor. De zorg is goed toegankelijk en het sterftecijfer voor behandelbare aandoeningen is één van de 
laagste in de EU. Wat betreft risicofactoren zoals roken, obesitas en alcoholgebruik zit Nederland onder het 
EU-gemiddelde. Dit staat te lezen in het rapport ‘Staat van de Gezondheid in de EU 2019’, dat 28 november 
door de Europese Commissie is gepresenteerd. Op internet zijn de rapporten per land te downloaden.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
16 januari 2020: Programma 11e Kennis-sharingsmiddag DGOTC 
Het programma voor de 11e Kennis-sharingsmiddag op 16 januari 2020 is bekend. Er staan 4 onderwerpen 
op het programma, nl.:
• Inzet van Zr. Ms. Johan de Witt ten behoeve van noodhulp Bahama’s  

(door luitenant ter zee-arts 2 OC Mingelen);
• Beproevingen Role2 Basic, capability ontwikkeling voor toekomstig optreden  

(door luitenant-kolonel Bloemendal en majoor Krom-Cents);
• Strategic Aeromedical Evacuation  

(door luitenant-kolonel Oele);
• Doctrinaire veranderingen: AJP-4.10C, de nieuwe doctrine voor Medical Support on Military Operations 

(door majoor Stam).
De ontvangst is vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten 
met aansluitend een borrel waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden en netwerken bestendigd en 
uitgebreid kunnen worden. Voor artsen en verpleegkundigen is accreditatie aangevraagd. 
In verband met het aantal plaatsen (max. 220) was vooraf aanmelden noodzakelijk. 

Nascholingsdag/collegetour CMH 30 januari geannuleerd
Helaas is de eerder aangekondigde nascholingsdag/collegetour Centraal Militair Hospitaal (CMH) van  
30 januari 2020 geannuleerd door de voorgenomen staking van het basis- en voortgezet onderwijs op  

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/kamerbrief-over-motie-bewustwordingscampagne-over-ptss_tcm4-1443569.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019%20Zimmermann%20PhD%20final%20version_tcm4-1442263.pdf
https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/uitnodiging%20kennis-sharing_tcm4-1443549.pdf
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 1, januari 2020

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met een advies voor Griekenland (Kreta) [LFX DGLC BSTF 
Kreta]. De adviezen voor Irak [CBMI/OIR] en regio Noordzee-Oostzee [SNMCMG 1] Zr. Ms. Willemstad 
zijn geactualiseerd. Een 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. In het advies staan de benodigde vaccinaties en overige te nemen 
preventieve maatregelen. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Medische protocollen prehospitaal
De nieuwe edities van het HB MHC 8-571 (Medische protocollen prehospitaal) en van de HL MHC 8-574 
(Handelingsschema’s) zijn gepubliceerd. Beide documenten staan op de Defensie Gezondheidszorg 
Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC)-samenwerkingsruimte: HB MHC 8-571 - HL MHC 8-574. 
De afdeling Medische & Verpleegkundige Aangelegenheden (MVA) van het DGOTC verzorgt voor het derde 
jaar op rij een ROADSHOW langs de eenheden t.b.v. deze nieuwe edities. De planning hiervan wordt op de 
samenwerkingsruimte bijgehouden. De tot nu toe bekende data zijn: 
12 februari 09.30-12.30 DGOTC/Hilversum Filmzaal gebouw 13
4 maart 09.30-12.30 OGZ/CLSK Gilze Rijen
10 maart 12.30-15.30 43MECHBRIG/Havelte
17 maart 09.30-12.30 DGOTC/Hilversum Filmzaal gebouw 13
18 maart 12.30-15.30 CZSK/Den Helder Centrale Ziekenboeg
29 maart-3 april  CZSK/Aruba/Curaçao

30 en 31 januari 2020. Zodra het CMH een andere datum heeft kunnen plannen wordt u daarvan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld.

Terugblik MGZ-symposium 2019
Bijna 1300 medewerkers van de militaire gezondheidszorg hebben 11 december het MGZ-symposium 
2019 bijgewoond. In de ochtend werd door uiteenlopende sprekers gesproken over de verandering van de 
wereld die onveiliger, onvoorspelbaarder en complexer is geworden. Een grootschalig conflict is weer een 
realistisch scenario; het operationeel optreden is alleen sterk veranderd. Daarnaast zijn de technologische 
ontwikkelingen met name in de medische sector niet te stuiten, futurist Richard van Hooijdonk nam de 
aanwezigen mee in deze ontwikkelingen. In de middag werd in drie groepen aan de hand van prikkelende 
stellingen een Lagerhuisdebat gehouden. Ter afsluiting kon de zaal vragen stellen aan Commandant der 
Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal  
Martin Wijnen. Lees de volledige berichtgeving over het symposium op intranet. Bekijk op facebook de film 
en de foto’s die tijdens het symposium zijn gemaakt. De twitterberichten zijn via deze link terug te lezen. 
De presentaties van het symposium zijn zodra deze zijn vrijgegeven op intranet terug te vinden. 

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

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20200113%20Landenadvies%20Griekenland%20%28Kreta%29_tcm4-1447064.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20200107%20Landenadvies%20Irak_tcm4-1355368.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20200113%20%20Regio%20Noordzee-Oostzee%20Zr.%20Ms%20Willemstad%20%28SNMCMG%201%29_tcm4-1424727.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/007/0095/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/startpagina.aspx
https://publicatieportaal.mindef.nl/hb/HL%20MHC%208-574.pdf
https://doscoportaal.mindef.nl/sites/007/0095/SitePages/startpagina.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2019/12december/20191211_Drones%20en%20kunstmatige%20intelligentie%20in%20toekomst%20militaire%20gezondheidszorg.aspx
https://www.facebook.com/140522416126966/posts/1449582828554245?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/140522416126966/posts/1449598441886017?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/ltgenverbeek/status/1204408547112390657?s=12
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/symposia/DMG_symposia.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Homepage_staf_DGO.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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7 april 12.30-15.30 CZSK/Doorn
13 mei 09.30-12.30 KCT/Roosendaal
20 mei 09.30-12.30 13GNKCIE/Oirschot
2 juni 09.30-12.30 11GNKCIE/Schaarsbergen

Aanpassing infuusbeleid gewondenhelper
In de nota ‘ASG advies ten aanzien van infuus plaatsen en aansluiten door gewondenhelpers’, referte 
DOSCO 2019078385, geeft de Adviesraad Spoedeisende Gezondheidszorg (ASG) een negatief advies 
ten aanzien van het plaatsen en aansluiten van een infuus door gewondenhelpers (GWHLP). In de nota 
wordt dit advies met een achttal argumenten onderbouwd en zijn enkele aanbevelingen geformuleerd met 
betrekking tot opleiding en inzet van de GWHLP.  
De Militaire Geneeskundige Autoriteit (MGA) heeft op basis van dit advies bepaald (zie nota ‘Aanpassen 
infuusbeleid gewondenhelpers’ referte DOSCO 2019078928) dat per 1 april 2020 het plaatsen en aansluiten 
van een infuus door de GWHLP niet meer is toegestaan.

MGZ 2020
DGO-brede Producten- en Dienstencatalogus (DGO-brede PDC)
Sinds juli 2019 is de werkgroep DGO-brede PDC bezig om via DigiOn op een eenduidige wijze alle 
producten en diensten van alle DGO-bedrijven inzichtelijk te maken voor heel Defensie. Doel van 
deze DGO-brede PDC is tweeledig. Allereerst is de gebruiker van DGO-producten en diensten beter 
geïnformeerd en weet sneller de weg te vinden naar betreffende product en dienst. Ook is deze DGO-brede 
inzichtelijkheid zeer waardevol bij de Vraag en Aanbod Management (VAM) processen van DOSCO met 
andere defensieonderdelen. Hiermee kunnen dan betere afspraken en plannen worden gemaakt voor het 
tijdig vervullen van MGZ-behoeften. In deze werkgroep zitten voornamelijk bedrijfsvoeringscollega’s van de 
bedrijven onder voorzitterschap van Jacques de Koning (dedicated Portfoliomanager voor DGO).  
Op 12 december jl. in het zesde overleg van deze werkgroep is de nieuwe opzet (structuur) van deze 
DGO-brede PDC in wording vastgesteld en door Hoofd Portfoliomanagement, Gerard Hop, in ontvangst 
genomen. Zijn reactie was: “Ziet er goed en professioneel uit. Nogmaals hartelijk dank voor dit door jullie 
gezamenlijk geleverde mooie resultaat.” Daarmee is voor de werkgroep de ontwerpfase afgerond en gaat 
deze verder met het afbouwen en vullen van deze DGO-brede PDC. 
Het streven is om eind februari 2020 in de staging (proeftuin) omgeving van DigiOn de DGO-brede PDC 
werkend en geheel gevuld te hebben met alle producten en diensten van alle DGO-bedrijven.  
Daarna worden nog enkele testen gedaan en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. In de komende  
twee maanden zal er door de werkgroep en diverse collega’s bij de bedrijven veel werk worden verzet om 
dit voor elkaar te krijgen. Het plan is om de DigiOn DGO-brede PDC in de tweede helft van maart 2020 door  
de commandant DGO te laten lanceren zodat deze voor iedereen op MULAN beschikbaar is.

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Verzekeringsvoorwaarden SZVK 2020 
De verzekeringsvoorwaarden Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK), het reglement 
functionele indicatie, het reglement hulpmiddelen en een nieuwsbrief waarin de wijzigingen van de 
verzekeringsvoorwaarden voor 2020 zijn vermeld, zijn te downloaden via intranet of internet.

Beeldschermbril
De vergoeding voor de aanschaf van een beeldschermbril is verhoogd van 150,00 naar 209,00 euro. 
Iedereen die minimaal twee uur per etmaal beeldschermwerk verricht heeft recht op een beeldschermbril. 
Een beeldschermbril mag eenmaal in de 3 jaar gedeclareerd worden. Kijk voor meer informatie op DigiOn.

Bedrijven DGO
ISO-audit Militaire Bloedbank (MBB)
Woensdag 8 januari vond de jaarlijkse ISO-audit van de MBB plaats. Tijdens deze audit beoordeelt 
een externe certificeringsinstantie of de MBB aan de eisen uit ISO 9001-2015 voldoet. ISO 9001 is 
een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief 
managementsysteem. Uit de audit is gebleken dat de processen op de MBB conform de gestelde criteria 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/ASG%20advies%20infuusplaatsen%20gwhlp_tcm4-1443651.PDF
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Besluit%20MGA%20aanpassen%20infuusplaatsen%20door%20gewondenhelpers_tcm4-1444121.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Besluit%20MGA%20aanpassen%20infuusplaatsen%20door%20gewondenhelpers_tcm4-1444121.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8601-201912%20SZVK%20Verzekerings%20voorwaarden_tcm4-963939.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8606-201811%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie%20Prf5_tcm4-1327404.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8606-201811%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie%20Prf5_tcm4-1327404.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/D8602-201911%20SZVK%20Reglement%20hulpmiddelen%202020_WEB_tcm4-963937.pdf
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/SZVK/SZVK.aspx
https://www.szvk.nl/helpdesk/brochures-en-formulieren
http://digion.mindef.nl/producten_diensten/onderwerpen/zorgenwelzijn/Arbo/7.1_Beeldschermbril.aspx
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zijn geïmplementeerd en dat de organisatie is gericht op continue verbeteren om te kunnen voldoen aan de 
eisen en wensen die klanten stellen.

Koninklijk bezoek MRC Doorn
Vrijdag 17 januari bezocht Princes Margriet het Militair Revalidatiecentrum (MRC). Zij sprak daar uitgebreid 
met bewoners en het Nederlands team voor de Invictus Games. Prinses Margriet is erevoorzitter van de 
Invictus Games 2020 die van 9 t/m 16 mei worden gehouden in het Haagse Zuiderpark. 
Lees het volledige nieuwsbericht op intranet. 

Therapieën/behandelmethodes
Weinig veranderd in aanpak lage rugklachten
Uit onderzoek van het Nivel en het Radboudumc voor het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut 
Nederland, blijkt dat er de afgelopen vijf jaar weinig is veranderd in de huisartsenzorg voor patiënten met 
lagerugklachten. Het aantal recepten voor opioïden en het aantal verwijzingen naar medisch specialisten 
zijn licht gestegen. De manier van diagnose stellen en de behandeling zijn vergelijkbaar gebleven, net als 
het percentage patiënten dat extra evaluaties heeft bij de huisarts. Lees het volledige bericht op internet.

RIVM-onderzoek naar toepassing van antibiotica en alternatieve kansen en belemmeringen 
Om te voorkomen dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica is het belangrijk dat zorgprofessionals 
alleen antibiotica voorschrijven als het echt nodig is. En het liefst alleen voor de bacterie die de infectie 
veroorzaakt. Omdat het gewenste antibioticum niet altijd op voorraad is, krijgen patiënten dan een ander 
antibioticum dat soms tegen meer soorten bacteriën werkt dan nodig is. In opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
onderzocht of er belemmeringen zijn voor goed gebruik van antibiotica in de eerstelijnszorg.  
Het rapport van dit onderzoek is op de site van het RIVM te downloaden. 

Tien tips voor samenwerking bedrijfsarts, huisarts en specialisten
Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten is van groot belang om 
verzuim en uitval op het werk effectief te beperken. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogenaamde 
‘arbocuratieve samenwerking’ kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van 
zieke werknemers. Op het Arboportaal staan tien casussen waarin is te lezen hoe diverse bedrijfsartsen, 
huisartsen en medisch specialisten elkaar weten te vinden. Ze delen hoe zij de diagnose, behandeling 
en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar afstemmen en welke meerwaarde 
dit heeft voor hen en de patiënt. Op basis van deze praktijkverhalen zijn tien tips geformuleerd om zelf de 
samenwerking op te zoeken. De 10 casussen staan op het Arboportaal.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Start 18 leefstijlcoaches bij CLAS
Met ingang van het eerste kwartaal 2020 is er op iedere LO&Sport-locatie een leefstijlcoach werkzaam voor 
alle burger en militaire medewerkers van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). De 18 leefstijlcoaches 
zijn formatief werkzaam bij LO&Sport en worden inhoudelijk gesteund door DGI. De leefstijlcoaches 
beginnen met een uitgebreid inwerkprogramma, waarna ze in het tweede kwartaal ‘fully operational’ zijn. 
Ben je benieuwd wat de leefstijlcoach gaat doen en wat dit voor jou als zorgprofessional betekent?  
DGI komt dit graag toelichten, mail ons hiervoor op DGI@mindef.nl. 

Bijdrage DGI aan HDV en MD-T
DGI heeft afgelopen december een waardevolle bijdrage geleverd aan de Hogere Defensievorming (HDV) 
en het Management Development-trainingsprogramma (MD-T) programma voor burgers bij Defensie. Door 
middel van een presentatie over DGI, een workshop Bewust Gezond, een ontspanningsmoment en een 
workshop DGI voor Leidinggevenden hebben de HDV’ers en MD’ers kennis gemaakt met DGI. Thema’s 
die o.a. aan bod zijn gekomen: ‘Wat kan ik als persoon veranderen om mijn eigen Duurzaam Gezonde 
Inzetbaarheid te vergroten?’, ‘Wat kan ik met de DGI-thema’s doen als commandant of leidinggevende?’ 
en ‘Wat zijn de belemmerende en stimulerende cultuuraspecten van Defensie voor Duurzaam Gezond 
Inzetbare medewerkers?’

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2020/januari/20200117_Prinses_Margriet_te_gast_bij_Militair_Revalidatiecentrum.aspx
https://nivel.us6.list-manage.com/track/click?u=6064d69354&id=03c21a5c96&e=173d975fc0
https://www.rivm.nl/publicaties/toepassing-van-antibiotica-en-alternatieven-kansen-en-belemmeringen
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2020/01_januari/20200113_Tien_tips.aspx
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbocuratieve-samenwerking/tips-voor-samenwerking
mailto:DGI@mindef.nl
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Patrick 
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol Net als wij

Totdat nierpatiënten
weer gewoon 
kunnen leven. 
Help mee. Doneer 
op nierstichting.nl

Kennissynthese: Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop
Eind 2019 is de kennissynthese ‘Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop’ uitgekomen. 
Met een subsidie van ZonMw hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Open Universiteit 
Nederland een systematisch overzicht gemaakt van de huidige wetenschappelijke kennis over de relatie 
tussen voeding en verschillende psychische aandoeningen in verschillende levensfases. De belangrijkste 
resultaten uit de kennissynthese voor volwassenen zijn als volgt:
- Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met psychische aandoeningen.
- Er is een relatie tussen gezonde voedingspatronen en een lagere kans op depressieve klachten en 

mogelijk depressieve stoornissen bij volwassenen.
- Suppletie van omega 3-vetzuren kan worden toegepast in de behandeling van volwassenen met een 

depressieve stoornis.
- Er is te weinig bewijs om voedingsaanbevelingen te doen voor psychotische stoornissen en 

angststoornissen bij volwassenen.
- In de huidige zorgstandaarden en richtlijnen zijn nog weinig concrete voedingsadviezen beschreven: er 

wordt niet duidelijk wat gezonde voeding is en hoe gezond voedingsgedrag bevorderd kan worden bij 
psychische aandoeningen.

De kennissynthese is via internet te downloaden. 

Opleiding en training
OSEG Klu: 10 jaar spoedeisende geneeskunde 
De cursus Operationele Geneeskunde KLu (OSEG Klu) bestaat 10 jaar. Deze cursus is beschikbaar voor 
alle medische niveaus. Doorgewinterde en beginnende artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgers 
zitten naast elkaar. Hoewel niet alle deelnemers ermee te maken hebben vormt Aeromedevac een van 
de twee pijlers van de cursus. Het in de buurt van de voorste rand van een weerstandsgebied afvoeren 
van gewonden naar een verderop gelegen hospitaal. De tweede pijler van de cursus is Casualty staging. 
Gedurende drie dagen worden de cursisten ondergedompeld in het toepassen van protocollen en doctrines 
‘hoe je een slachtoffer zo lang mogelijk in leven houdt’. 
Lees het hele artikel ‘Care under fire’ in de Vliegende Hollander 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

https://www.vnig.nl/nieuws/voeding/voeding-en-psychische-gezondheid-gedurende-de-levensloop/
https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2019/12/07_medisch-klu
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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