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Het Wide Area Virtual Environment Laboratory (WAVE) is een grote 360 graden 

 

3D-simulator waarbij met 5.1 digitaal surroundgeluid, rook en bewegende delen, 
 

teams (tot maximaal 15 personen) tegelijk getraind kunnen worden in care under fire 
 

en tactical field care. WAVE omvat 26 3D-schermen. De gesimuleerde animaties 
 

worden vooraf ingesteld, maar reageren op acties en bewegingen van de deelnemers.
 

 
Foto: https://www.movesinstitute.org/healthcare 
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M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health

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

Beste lezers, 
 
Voor de meeste lezers van het Nederlands Militair 
Geneeskundig Tijdschrift zit de zomervakantie er weer op, 
zeker voor de lezers met schoolgaande kinderen. De 
hunkering naar de herfstvakantie begint zich misschien bij u 
alweer te openbaren. Maar het gewone leven is toch ook 
van start gegaan en de dagelijkse beslommeringen, die u 
misschien door de vakantie was vergeten, dienen zich aan. 
Ook de redactie van het NMGT kent zo haar 
beslommeringen. Nu de herfst nadert en de avonden langer 
en donkerder worden geeft die sfeer misschien u de nodige 
inspiratie voor het schrijven van een doorwrochte en 
gedegen bijdrage voor ons tijdschrift, zodat het laatste 
nummer van dit jaar, het novembernummer, de opmaat 
wordt voor goedgevulde uitgaven in 2015. Maar misschien 
loop ik al wat te ver voorruit.  
Wat zou het mooi zijn, nu Defensie wat meer aandacht en 
geld krijgt, ook het NMGT, al was het maar met een 
flinterdun plakje, van mee zou kunnen profiteren. Hierdoor 
zou het blad met zekerheid opnieuw op internet kunnen 

verschijnen en mocht het plakje iets ruimer uitvallen dan  
zou een papieren versie ook wel weer tot de mogelijkheden 
behoren. Bij een ruimer budget zal de Directeur 
Communicatie het NMGT ongetwijfeld goed gezind zijn. 
Nu even uit de dromen. In het Tijdschrift voor 
Diergeneeskunde van augustus 2014, nummer 8 is 
ruimschoots aandacht besteed aan de dierenartsen bij 
Defensie. In een noot aan het einde van dit artikel wordt 
verwezen naar het themanummer van het NMGT van  
januari 2014 dat geheel was gewijd aan de veterinaire 
dienstverlening. Dit heeft geleid tot meerdere aanvragen  
van dit nummer. 
De thans voorliggende uitgave bevat een tweetal zeer 
lezenswaardige artikelen overgenomen uit andere bladen  
en een uitgebreid verslag. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

De Hoofdredacteur NMGT 
Kolonel-vliegerarts R.P. van der Meulen 

 

 Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl 
Locatie:  Utrecht, tenzij anders vermeld. 
 
Meten van werkvermogen 
Wat kan een werknemer nog? Vergroot in één dag uw inzicht in objectiveerbare 
methodieken als FCE, WAI en vitaliteitscans. 
Doelgroep: (arbo-)professionals die objectiveerbare uitspraken willen doen over 

arbeidsmogelijkheden van werknemers. 
Datum: woensdag 1 oktober 2014 
Kosten: € 395 
 
Conflicthantering en omgaan met agressie  
Ontdek uw eigen stijl van handelen bij (belangen)tegenstelling! In twee dagen leert u 
assertiever onderhandelen en de-escaleren bij conflicten en (verbale) agressie. 
Doelgroep: sociaal geneeskundigen en andere professionals werkzaam in de public en 

occupational health. 
Data: woensdag 1 en 8 oktober 2014 
Kosten: € 770 
 
Epilepsie en werk 
Hoe belastbaar zijn mensen met epilepsie? In deze module ontdekt u de nieuwste 
inzichten. 
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen en medisch adviseurs. 
Datum: donderdag 2 oktober 2014 
Kosten: € 510 
 
Fysieke belasting en advisering 
Adviseert u over interventies om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te 
voorkomen? Hoe bepaalt u of een aandoening komt door werk of door 
persoonsgebonden risico’s? En in welke mate? Module met practicum ‘fysieke belasting’. 
Hobéon SKO geaccrediteerd. 
Doelgroep: professionals, werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid, die 

regelmatig adviseren over fysieke belasting (zoals bedrijfsfysiotherapeuten, 
arbeidsfysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen). 

Datum: donderdag 2 oktober 2014 
Kosten: € 450 
 
Oplossingsgericht werken 
Eindelijk de kans om in één dag vaardig te worden in oplossingsgericht werken. 
Doelgroep: professionals in occupational en public health die direct te maken hebben 

met cliënten (werknemers, ouders, kinderen) die iets willen of moeten 
veranderen (re-integratie, leefstijl, opvoeding). 

Datum: woensdag 8 oktober 2014 
Kosten: € 385 
 
Ethiek in de publieke gezondheid 
Sta stil bij de belangrijkste morele kwesties die spelen in de publieke gezondheid en leer 
over methodieken om morele afwegingen te maken. U kunt uw handelen als professional 
moreel verantwoorden en werken aan een rechtvaardige public health praktijk.  
Doelgroep: professionals werkzaam in de publieke gezondheid zoals 

gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers en leidinggevenden. 
Data: woensdag 8 en 29 oktober 2014 
Kosten: € 770 
 
Outbreak management 
Een (dreigende) outbreak van infectieziekten managen? Volg deze module en ontdek 
dat het kan! Alle facetten van het managen komen aan bod aan de hand van veel 
casuïstiek.  

Doelgroep: public health artsen en professionals werkzaam in een uitvoerende of 
managementfunctie. Ook is de module zeker geschikt voor 
verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen en huisartsen. 

Data: woensdag 29 oktober en 5, 12 en 19 november 2014 
Kosten: € 1600 
 
Horen en gehoord worden 
U krijgt een volledig overzicht van de meest voorkomende ziektebeelden;  
de bijbehorende beperkingen maar vooral de bijbehorende mogelijkheden tot  
re-integratie/participatie in het arbeidsproces voor slechthorenden. 
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere (medische) professionals die in 

hun werk te maken hebben met slechthorenden. De module is gericht op 
verzekerings- en bedrijfsgeneeskundige aspecten. 

Datum: donderdag 30 oktober 2014 
Kosten: € 385 
Locatie: Kentalis, St Michielsgestel 
 
De oudere werknemer 
Tussen leeftijd en werkvermogen zit een complex verband. Na deze module weet u 
precies hoe het zit.  
Doelgroep: professionals in occupational health die direct te maken hebben met 

vraagstukken rond veroudering en werkvermogen. 
Datum: vrijdag 31 oktober 2014 
Kosten: € 385 
 
Over gewicht 
Overgewicht aanpakken? Volg eerst deze module en leer wat (te beïnvloeden) oorzaken 
zijn van overgewicht en wat succesfactoren zijn in de (preventieve) aanpak.  
Doelgroep: artsen, verpleegkundigen JGZ, huisartsen, beleidsmedewerkers, 

gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers en andere professionals 
die een actieve rol hebben bij de aanpak of preventie van overgewicht. 

Data: dinsdag 4 en 18 november 2014 
Kosten: € 770 
 
Werken met ADHD 
ADHD-kinderen worden volwassen, en dan? Volg deze praktische module en leer de 
symptomen herkennen en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen.  
Doelgroep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen in de arborol, jeugdartsen,  

A&O-deskundigen en andere arbo- en re-integratieprofessionals. 
Datum: donderdag 6 november 2014 
Kosten: € 425 
 
Leer uzelf beter kennen via MBTI 
Wat voor karaktertype bent u volgens MBTI? Maak kennis met de 
persoonlijkheidstypologieën van Jung en verbeter de samenwerking en communicatie 
met uw cliënt of collega.  
Doelgroep: artsen, zowel uit de sector Public Health als Arbeid en Gezondheid en 

arboprofessionals die zich als professional willen verdiepen in zichzelf 
(‘personal branding’) of de ander (manager, partner, cliënt) voor beter 
contact. 

Data: maandag 10 en 17 november 2014 van 10.30 - 18.00 uur. 
Kosten: € 895 
Locatie: Amersfoort 
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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  

 

 
door prof. dr. Onno G. Meijera en 
Maarten R. Prins MScb 

Fig. 1: Het schoonmaken van het nest door 
een muizenmoeder (0-4 punten, verticale as), 
0, 2, en 24 uur (verticale as) na intra-
abdominale injectie met LPS (cytokines) of 
fysiologisch zout (saline). 
 
Na inspuiting met fysiologisch zout werd het 
nest perfect schoongemaakt (4 punten).  
Twee uur na injectie met LPS maakte zij het 
nest echter nauwelijks meer schoon (1 punt, 
bovenste afbeelding), een effect dat na 24 uur 
was verdwenen. Indien het lab op een 
temperatuur van 6° Celsius werd gebracht, 
maakte de muizenmoeder het nest toch weer 
schoon (3 punten, onderste afbeelding).  

Fig. 2: De kop van de gyrus cinguli (pijl) met 
het amygdaloid (emoties) in het rood, en de 
hippocampus (geheugen) paars.  
Bron: Digital Anatomist Project, Dept. Biological 
Structure, University of Washington, Seattle, 1977;  
free for non-commercial use. 

Robert Dantzer (met dank aan hemzelf). 

Tussen de oren 
 
Het artikel is eerder gepubliceerd in  
FysioPraxis 6, juni-juli 2014, p. 26-27. 
Met dank aan de redactie van 
FysioPraxis voor het mogen overnemen 
van het artikel in het NMGT. 

Op 7 april 2014 verscheen een artikel 
van Jackson et al.1 in The Lancet 
Respiratory Medicine (online), over 
depressie, posttraumatisch stress-
syndroom en functionele problemen  
na ontslag uit de intensive care (IC).  
Er werd een Editorial aan het artikel 
gewijd2, en onze aandacht werd 
getrokken door een bespreking in de 
NRC van die dag. Wat was er zo 
bijzonder? 
Na de IC ontstaat vaak depressiviteit, 
ook bij mensen die niet eerder 

depressief waren. Je zou wellicht 
denken dat het psychotrauma van de 
levensbedreigende ziekte of de 
opname in de IC de oorzaak is van die 
depressiviteit. Maar, aldus Jim Jackson 
en zijn groep1, depressiviteit ontstond 
na het ontslag uit de IC ongeveer  
vijf keer zo vaak als posttraumatische 
stress, en hing vooral samen met 
somatische, niet met cognitief-
affectieve problemen. Dat je depressief 
kunt worden van somatische 
problemen, wordt in de 
gezondheidszorg vaak gemist2, en 
deze omkering heeft belangrijke 
implicaties. 
Omkering? Niet voor de Romeinen,  
die stelden dat een gezonde geest 
voortkomt uit een gezond lichaam: 
mens sana in corpore sano. Maar na 
de Romeinen werd het lichaam in 
Europa minder gewaardeerd, en er 
kwam een sterke nadruk op de 
rationele ziel die ons in staat zou 
stellen om te denken en daarmee ons 
leven te sturen3. In de twintigste eeuw 
werd het primaat van de menselijke 
geest (= de ziel van vroeger) door 
leidende intellectuelen verdedigd, zoals 
door Sherrington4, Popper en Eccles5. 
Het brein werd zoveel mogelijk 
gevrijwaard geacht van perifere 
problemen, en de bloed-brein-barrière 
zou het brein afschermen van perifere 
immuunactiviteit. Maar aan het  
eind van de jaren tachtig liet  
Robert Dantzer6 zien dat dat niet 
klopte, net als Jackson et al.1 vandaag 
de dag. Dantzer6 injecteerde 
lipopolysacchariden (LPS) in de 
buikholte van een muizenmoeder.  
LPS komen normaal voor in de 
buitenmembraan van gramnegatieve 
bacteriën, en worden door toll like 
receptors waargenomen, waarna het 
aangeboren immuunsysteem wordt 
opgereguleerd. Door de injectie 
ontstond ontsteking, die ertoe leidde 
dat de muizenmoeder ziektegedrag 
ging vertonen, en dat ze alles 
langzamer deed.  
 
Ziektegedrag 
Normaal maakt een muizenmoeder het 
nest regelmatig schoon, maar twee uur 
na injectie met LPS deed ze dat 
nauwelijks (fig. 1, boven). Dat is 
typisch ziektegedrag, en het berust op 
de ontsteking. Maar als het lab koud 
werd gemaakt, maakte de 
muizenmoeder het nest toch nog een 
beetje schoon (fig. 1, beneden), anders 
zouden de kleintjes ziek kunnen 
worden. Kennelijk impliceert 
ziektegedrag geen verlamming of 

apraxie, maar demotivatie. Met andere 
woorden, Dantzer ontdekte dat perifere 
ontsteking de motivatie om te handelen 
vermindert. Hij interpreteerde dat 
vanuit de noodzaak om energie te 
sparen voor het immuunsysteem. 
Dantzer vond géén ziektegedrag 
wanneer hij de nervus vagus had 
doorgesneden vóór de injectie met 
LPS. Hij concludeerde dat de nervus 
vagus de ontsteking waarneemt. Het 
signaal wordt naar het brein 
doorgegeven, en het brein gaat zelf 
ontsteken (neuro-inflammatie), met 
opregulering van de macrofagen in het 
brein (microglia) en centrale productie 
van ontstekingsmediatoren6. Daardoor 
treedt ziektegedrag op, met 
demotivatie. Inmiddels weten we van 
het werk van Bud Craig7 dat het hele 
zenuwstelsel perifere ontsteking kan 
waarnemen en dat het signaal 
uiteindelijk via de insula (je voelt je rot) 
naar de kop van de gyrus cinguli loopt 
(fig. 2). Volgens Craig speelt de kop 
van de gyrus cinguli een centrale rol bij 
motivatie. De cortex van de kop van de 
gyrus cinguli is dunner bij apathie8, en 
bij aandoeningen met demotivatie9. 
 
Depressiviteit 
Chronische perifere ontsteking leidt 
dikwijls tot chronische neuro-
inflammatie10. Dan is er een duidelijk 
verhoogde kans op depressiviteit, zo 
rapporteerden Dantzer et al. in het 
meest geciteerde artikel uit 2008 van 
Nature Reviews Neuroscience11.  
 

 
a Arts, gepromoveerd in de psychologie,  

geniet gastvrijheid aan de Faculteit 
Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam, 
en is hoogleraar aan de Fujian Medical 
University, P.R. China. 

b Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, is 
werkzaam in het Militair Revalidatie Centrum 
Aardenburg, Doorn, werkt aan een 
promotieonderzoek aan de Faculteit 
Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam, 
en is als docent verbonden aan de Afdeling 
Fysiotherapie van de Hogeschool van Utrecht. 

Artikel ontvangen augustus 2014. 
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S U M M A R Y

psychisch 
 
 
 
 

somatisch ati

ps

Fig. 3: Er komt meer 
psychisch lijden voort 
uit somatische 
klachten dan 
omgekeerd. Wellicht 
behandelen wij vooral 
het brein. 

Dat komt precies overeen met wat de 
groep van Jackson1 had gevonden: 
depressie ontstaat vaak door perifere 
problemen. We stuurden een e-mail, 
en Jackson verklaarde zich duidelijk 
geïnteresseerd in ziektegedrag.  
Maar zijn groep had perifere 
problemen gemeten als ‘functional 
disabilities’, met vragenlijsten, en niet 
met ontstekingsmediatoren of 
afbeeldingen van de gyrus cinguli. 
Daarom werd Dantzer niet in de 
referenties genoemd. 
Op 1 mei 2014 had Dantzer  
459 artikelen in de Science Citation 
Index core collection met  
20.273 citaties en een H-factor van 78. 
Dat zijn indrukwekkende getallen, 
mogelijk van Nobelprijsformaat. Toch 
klaagt hij nog steeds over gebrek aan 
erkenning, vooral vanuit de 
geneeskunde, zo mailde hij ons. Het 
oude begrijpen kwam voort uit een 
mateloze zelfoverschatting van de 
mens-als-denker. En het is nog steeds 
niet helemaal weg. Sterker nog, in de 
taal vind je het overal terug: ‘Stoffelijk 
overschot’ (alsof de ziel eruit is), 
‘psychosomatiek’ (alsof er geen 
‘somatopsychiek’ zou zijn) of ‘tussen 
de oren’.  
Wanneer de specialist suggereert dat 
je problemen ‘tussen je oren’ zitten, 
impliceert dat, dat het eigenlijk om 
psychische problemen gaat. Natuurlijk 
kan een psychotrauma leiden tot 
somatische klachten. Een ernstige 
sociale nederlaag bij een rat 
bijvoorbeeld12 kan leiden tot het 
stopzetten van de productie van Brain 
Derived Neurotrophic Factor (BDNF), 
en de rat krijgt een ernstige depressie 
met alle somatische consequenties van 
dien. Maar Jackson et al.1 hebben 
laten zien dat de pijl van somatisch 

trauma naar 
psychische 
klachten wel 
eens vijfmaal zo 
dik zou kunnen 
zijn (fig. 3). 
Depressiviteit 
ontstond immers 
vijf keer zo vaak  
uit somatische 
problemen als uit 
de stress na het 
psychotrauma 
van de  
IC-opname (of 
van het ziek zijn). 

Lagerugklachten 
In zijn Back Pain Revolution stelde 
Gordon Waddell13 dat we bij 
chronische lagerugklachten meer 
moeten focussen op het ‘geloof’ dat 
patiënten hebben in hun al dan niet 
beter worden. Inderdaad voorspelt het 

geloof dat je ernstig ziek bent, en dat je 
je rug maar beter niet kunt belasten 
(fear avoidance belief) het chronisch 
worden van de klachten14. 
Mechanische risicofactoren zijn veel 
krachtigere voorspellers voor het 
ontstaan van lagerugpijn dan 
psychosociale factoren15,16. Maar door 
het werk van Waddell13 ontstond de 
gedachte dat psychosociale factoren 
het chronisch worden zouden 
veroorzaken. Op basis van Jackson1 
en van Dantzer6,11 is daar veel op af te 
dingen. Michael von Korff en zijn 
groep17 rapporteerden dat de ruime 
meerderheid, te weten 87,1% (!) van 
patiënten met chronische 
lagerugklachten, één of meer 
comorbide condities hadden. De 
meeste vormen van comorbiditeit zijn 
inflammatoir en je moet verwachten dat 
de chronische ontsteking de kans op 
depressiviteit sterk heeft verhoogd11. 
Met andere woorden, veel van het 
Waddell13-‘geloof’ in het al dan niet 
beter worden kan ontstaan zijn uit 
depressiviteit op grond van somatische 
problemen. Niet dat psychotherapie 
dan geen zin kan hebben, maar dat 
geldt te meer voor somatisch 
behandelen. Als de twee al te  
scheiden zijn. 
Wellicht zijn de belangrijkste effecten 
van de Bewegingsgeneeskunde  
(zoals ergotherapie, fysiotherapie, 
oefentherapie) de effecten op het 
brein. Wanneer we dat niet willen zien, 
dreigt onze patiënt het kind van de 
rekening te worden. In het genoemde 
Editorial stellen Prescott en Iwashyna2 
dat de diagnose dikwijls wordt gemist 
bij depressie die zich in lichamelijke 
klachten presenteert. En als de juiste 
diagnose al wordt gesteld, is het van 
belang te beseffen dat deze vorm van 
depressie vaak niet reageert op 
antidepressiva. 
 
Somatisch behandelen 
De fysiotherapeut zou de somatisch 
veroorzaakte depressie niet mogen 
missen. Je kunt daarachter komen 
door patiënten systematisch te vragen 
of ze hun motivatie hebben verloren 
om de gewone dingen te doen. Als dat 
zo is, moet je óók somatisch durven 
behandelen. QiGong komt bijvoorbeeld 
goed uit de literatuur18, met die 
interessante combinatie van 
ademhalingsoefeningen en meditatie, 
die recent ook hier in het nieuws 
kwam19. Maar daarover een andere 
keer. 

BETWEEN THE EARS 
The fact that you can become 
depressed by somatic problems is 

frequently missed in health care. As 
reflected in their article Onno Meijer 
and Maarten Prins believe that perhaps 
the most significant effects of Human 
Movement Medicine, such as 
physiotherapy, are on the brain. 
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M E D E D E L I N G

Cursussen nieuwe inzichten 
“Lumbopelvische klachten” en “Vage klachten” 
 
Sommige van onze richtlijnen lijken te kunnen worden samengevat als 
“Doe Iets!”, zonder dat het, binnen bepaalde grenzen, veel uitmaakt wàt 
je precies zou moeten doen. Is ons behandelen van locomotore 
pathologie de laatste 2500 jaar echt niet verbeterd? Voor 
“Lumbopelvische klachten” en voor “Vage klachten” is dat nog maar de 
vraag. Toch voelen wij ons optimistisch. Sinds ongeveer 2000 is de 
biowetenschappelijke literatuur in ons veld volwassen geworden, met 
heldere connecties naar de psychologie. Die veranderingen hebben 
consequenties voor het begrijpen van de patiënt en laten nieuwe 
mogelijkheden zien om te behandelen. Daar willen wij u deelgenoot van 
maken, in twee (aparte) cursussen in de herfst van 2014. 
 
Lumbopelvische klachten 
Bij beginnende lumbopelvische klachten gaat het erom de patiënt actief 
te houden met minimaal risico op recidief trauma. Voor die preventie 
moet je de mechanica begrijpen. De klachten worden chronisch (en 
systemisch) wanneer de perifere en centrale ontsteking niet ophouden. 
Enig inzicht in de immunologie is dus nodig. Bij centrale ontsteking 
treden (reversibele) breinveranderingen op, die kunnen predisponeren 
voor bijvoorbeeld depressie. Daarom is enige kennis over het brein 
gewenst. Het gaat om spectaculaire nieuwe ontwikkelingen, waar we 
enthousiast over zijn. We bespreken de (mogelijke) consequenties voor 
de behandeling.

Vage klachten 
Wetenschappelijk worden “vage klachten” de laatste tijd minder vaag. 
Bepaalde perifere en/of systemische processen spelen een rol en er is 
een kans dat de pathologie zich ontwikkelt in de richting van een “final 
common pathway”. Een deel van de patiënten heeft vooral last van 
demotivatie, waarbij het brein te weinig doet om activiteit te stimuleren. 
Maar er zijn ook beelden, zoals chronische vermoeidheid, met een 
echte inhibitie, waarbij het brein juist meer doet om activiteit te 
verhinderen. Dit verschil heeft grote consequenties voor de 
behandeling. In de cursus focussen we op het begrijpen en behandelen 
van fibromyalgie, chronische vermoeidheid en whiplash. 
 
We gaven deze cursussen eerder. De deelnemers waren enthousiast 
en gaven mediaan een 8. Het doel van beide cursussen is dat u inzicht 
krijgt in de recente literatuur, niet alleen over de pathologie, maar ook 
over het behandelen en dat u daardoor de patiënt beter begrijpt en uw 
behandeling kunt optimaliseren. 
De cursussen zijn voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Groepen 
die later een cursus in hun regio willen, kunnen contact met ons 
opnemen. Accreditatie is aangevraagd voor 27 wetenschappelijke 
punten per cursus. Voor inlichtingen kunt u mailen of bellen:  
ogmeijer@yahoo.com of 06 53 757 423. 
In de hoop u te mogen ontmoeten, vriendelijke groet, namens het team, 
 

Onno G. Meijer
…………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................ 
Programma 
De meeste informatie in de cursussen is nieuw. De cursussen hebben 
weinig en in elk geval geen storende overlap met onze eerdere 
cursussen over “Lage rugklachten” en over “Brein & stemming”. 
 
Lumbopelvische klachten: Nieuwe inzichten (nummer 14.01) 
Dag 1: Mechanica 
Dag 2: Immuunsysteem 
Dag 3: Breinveranderingen 
 
Vage klachten: Nieuwe inzichten (nummer 14.02) 
Dag 1: Fibromyalgie 
Dag 2: Chronische vermoeidheid 
Dag 3: Whiplash 
 
Er zijn patiënteninterviews. Eén of tweemaal wordt een Engelstalig 
wetenschappelijk artikel besproken. Er is telkens een college van een 
deskundige gastspreker, uit de wetenschap en/of uit de praktijk en 
geïnteresseerd in het raakvlak van die twee. Er worden korte 
werkcolleges aangeboden over de praktische relevantie van het 
gebodene. Juist de interactie met de deelnemers wordt door ons 
buitengewoon op prijs gesteld. De cursus geeft niet alleen 
wetenschappelijke verklaringen van wat u al deed, maar biedt ook 
nieuwe mogelijkheden om uit te proberen. 
 
Locatie  
Beide cursussen worden gegeven in de Amershof, Snouckaertlaan 11, 
3811 MA Amersfoort 

 
Data  
Lumbopelvische klachten 
11 oktober 2014, 29 november 2014 en 17 januari 2015 
Vage klachten  
1 november, 13 december 2014 en 31 januari 2015 
 
Docenten 
Onno G. Meijer 
Pathologie van het Bewegen, FBW VU & FMU Fuzhou China 
Maarten Prins 
Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper 
Jean-René Ruitenbeek 
Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper 
Gastdocenten over diverse onderwerpen 
 
Het gaat om telkens drie zaterdagen van 09.30 tot 17.00 uur, met 4 uur 
voorbereiding per keer (het bestuderen van de colleges/artikelen, het 
repeteren van de reeds geboden stof en nadenken over passende 
casussen). De documenten worden van te voren per e-mail in pdf 
toegestuurd. U dient elke lesdag voor te bereiden en uw vragen erover 
te noteren. Voor het certificaat dient u minimaal 5 dagdelen aanwezig te 
zijn geweest en duidelijk te hebben nagedacht over de toepassing van 
de stof bij uw patiënten. Bij het inschrijfgeld, ad € 525, is inbegrepen: de 
lessen, het cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. We onderhouden per 
e-mail contact met u (u moet .doc en .pdf kunnen openen). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijving 
Ik schrijf mij in voor de cursus: 

 Lumbopelvische klachten  (11/10, 29/11 en 17/01) 
 Vage klachten  (01/11, 13/12 en 31/01) 
 Ik accepteer de betalingsvoorwaarden (aankruisen!) 
 Ik verklaar dat ik de cursusdocumenten uitsluitend privé zal gebruiken en niet op enige wijze zal kopiëren of ter beschikking zal stellen aan 

anderen (aankruisen!)

Naam:  ...................................................................................................... 

Beroep:  ………………………………………………………………………… 

Telefoon:  .................................................................................................. 

Straat en huisnummer:  ............................................................................. 

Postcode en woonplaats: .......................................................................... 

E-mail: ………………………………………………………………………….. 

Het cursusgeld ad € 525,- wordt door mij overgemaakt op rekening NL31ABNA 0434726745, ten name van O.G. Meijer, onder vermelding van het 
nummer van de cursus en de naam van de cursist. 

Handtekening: ........................................................................................... Datum ........................................ Plaats  …............................................... 

Deze strook ingevuld opsturen naar: "Cursussen nieuwe inzichten", t.a.v. Onno G. Meijer, Emmakade 47, 1182 AP Amstelveen 
Betalingsvoorwaarden 
Betaling moet een maand voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt. Bij annuleringen op een latere datum wordt het inschrijfgeld niet 
gerestitueerd. Indien de cursus onverhoopt niet doorgaat (minimum aantal inschrijvingen: 25), of indien de cursus al vol is (maximum aantal 
inschrijvingen: 35) en er geen uitwijkingsmogelijkheid bestaat, krijgt u hiervan telefonisch bericht en wordt het inschrijfgeld uiterlijk twee weken na de 
desbetreffende beslissing geheel aan u terugbetaald. 
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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  

door dr. H. Koopmana en  
kolonel-arts J.F. Monkelbaanb 

Samenvatting 
Gynaecomastie is vaak fysiologisch bij pasgeborenen, pubers en mannen 
boven de 50. Men kan meestal volstaan met geruststelling en afwachtend 
beleid. Bij mannen van andere leeftijdsklassen, vooral als de gynaecomastie 
in korte tijd ontstaat, kan er een onderliggende oorzaak in het spel zijn.  
Vaak gaat het om drugs, medicatie, voedingssupplementen of anabole 
steroïden; men kan de patiënt vragen deze op proef gedurende één maand 
te staken. Aanvullend onderzoek is geïndiceerd als er aanwijzingen zijn  
voor een lever-, nier-, of schildklieraandoening, primair of secundair 
hypogonadisme of een (zeldzame) testistumor. Dat onderzoek zal meestal 
bestaan uit echografie van mammae en scrotum, gevolgd door een 
laboratoriumonderzoek. 

Patiënt A 
Een 21-jarige jongeman met een  
blanco voorgeschiedenis meldt zich op 
het spreekuur vanwege een zwelling  
van de rechterborst die last geeft bij 
hardlopen. De zwelling bestaat al jaren, 
maar is voor zijn gevoel het laatste jaar 
groter geworden. Er is geen tepelvloed. 
Aan de huid rond de tepel zijn geen 
bijzonderheden te zien en de tepel is  
niet gevoelig. De aanvullende  
anamnese vermeldt geen klachten. De 
familieanamnese is negatief voor 
mamma-, ovarium-, of testistumoren. 
Patiënt gebruikt matig alcohol en geen 
drugs. 
Bij het lichamelijk onderzoek zien we  
een niet-zieke 21-jarige jongeman met 
een BMI van 26 kg/m2. Achter de  
rechtertepel is een schijf palpabel met 
een doorsnede van ongeveer 5-6 cm.  
De schijf is mobiel en niet drukpijnlijk. 
Aan de linkermamma worden geen 
bijzonderheden gezien of gevoeld.  
Aan hoofd, hals, oksels, supra- en 
infraclaviculair worden geen vergrote 
lymfeklieren gepalpeerd. De testes 
imponeren beiderzijds als normaal.  

Patiënt B 
Een 28-jarige jongeman meldt zich op 
het spreekuur vanwege een “bolletje”  
dat hij sinds enkele weken onder de 
linkertepel voelt. De tepel is gevoelig  
bij aanraking. Er is geen afscheiding  
uit de tepel en ook aan de huid rond  
de tepel is niets bijzonder opgemerkt.  
Er zijn verder geen klachten, de libido  
is niet verminderd en er zijn geen 
erectiestoornissen.  
De voorgeschiedenis van patiënt B 
vermeldt een orchidopexie rechts op  
12-jarige leeftijd en een appendectomie 
op 24-jarige leeftijd. De 
familieanamnese is negatief voor 
mamma- en testiscarcinoom. Patiënt 
gebruikt geen medicijnen. Enkele jaren 
geleden heeft hij korte tijd anabole 
steroïden gebruikt. Dit gebruikt hij nu 
niet meer, maar hij neemt wel 
voedingssupplementen. 
Bij het lichamelijk onderzoek wordt er 
een gezond uitziende, atletisch 
gebouwde jongeman gezien met een  
BMI van 21,2 kg/m2. Onder de 
linkertepel wordt een schijfje gevoeld 
van circa 1 cm doorsnede, dat los ligt 
van huid en onderlaag. Aan de regionale 
lymfeklierstations worden geen 
bijzonderheden gevoeld. De 
rechtertestis voelt iets kleiner aan dan 
de linkertestis. Volgens patiënt is dit 
onveranderd en al langere tijd het  
geval. Verder worden er geen 
afwijkingen gevonden, in het bijzonder 
geen tekenen die wijzen op het gebruik 
van anabole steroïden zoals 
spierhypertrofie, striae en acne en/of 
huiddefecten ten gevolge van injecties.  

 
Gynaecomastie is niet altijd onschuldig  

 
 

Inleiding 
Gynaecomastie is een proliferatie van 
het borstweefsel bij mannen. Deze 
één- of tweezijdige borstvergroting is 
meestal fysiologisch, als gevolg van 
veranderingen in de verhouding  
tussen oestrogenen en androgenen  
in verschillende levensfasen. Bij 
pasgeborenen zijn het transplacentair 
overgebrachte moederlijke 
oestrogenen die zowel bij jongens als 
bij meisjes borstvergroting kunnen 
veroorzaken. Deze vorm van 
gynaecomastie verdwijnt meestal 
binnen het eerste levensjaar1. In het 
begin van de puberteit veroorzaakt het 
door de testes geproduceerde 
oestrogeen bij een nog niet voldoende 
opgang gekomen testosteronproductie 
gynaecomastie bij ongeveer de helft 
van alle jongens2. De piekincidentie  
ligt bij 13-14 jaar, het fenomeen 
verdwijnt meestal spontaan binnen  
12-18 maanden. Gynaecomastie heeft 
de hoogste prevalentie (72%) onder 
mannen in de leeftijd 50-69 jaar3, als 
gevolg van een dalende 
testosteronspiegel en gedeeltelijke 
omzetting van testosteron naar 
oestradiol in het vetweefsel. 
Gynaecomastie kan ook niet-
fysiologisch zijn en ontstaan als gevolg 
van een onderliggende aandoening of 
van medicijn- of druggebruik waardoor 
de balans tussen oestrogenen en 
androgenen verstoord raakt. 
Een klein percentage van de patiënten 
met gynaecomastie gaat ermee  
naar de huisarts. De meesten zijn  
5-25 jaar4. Deze klinische les 
bespreekt drie jonge mannen met 
gynaecomastie.  
 
De kern 
 Gynaecomastie bij pasgeborenen, 

pubers en mannen ouder dan  
50 jaar is vaak fysiologisch. Men 
kan meestal volstaan met 
geruststelling en afwachtend beleid. 

 Bij patiënten uit andere 
leeftijdsgroepen kan 

gynaecomastie, vooral als die in 
korte tijd ontstaat, een 
onderliggende oorzaak hebben. 

 Onderliggende oorzaken kunnen 
zijn: medicamenten, 
voedingssupplementen, of anabole 
steroïden, lever-, nier- en 
schildklieraandoeningen, primair of 
secundair hypogonadisme, en in 
zeldzame gevallen een testistumor. 

 Indien met anamnese en lichamelijk 
onderzoek geen oorzaak kan 
worden gevonden, zijn 
laboratoriumonderzoek (lever-,  
nier-, schildklierfunctie) en 
eventueel echografie van mammae 
en scrotum aangewezen. In tweede 
instantie kan hormonale screening 
worden ingezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a Huisarts, Militair Gezondheidscentrum 
Apeldoorn, Koning Willem III-kazerne,  
Sportlaan 55, 7312 TG Apeldoorn. 

b Internist en MDL-arts, afdeling Interne 
Geneeskunde en MDL-ziekten,  
Centraal Militair Hospitaal, Utrecht. 

Het artikel is eerder gepubliceerd in  
Huisarts & Wetenschap 2014;57(5):266-70 en 
thans met toestemming van uitgever 
Springermedia en H&W-redactie in het NMGT. 
Artikel ontvangen augustus 2014. 
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Patiënt C 
Een 21-jarige jongeman meldt zich op 
het spreekuur vanwege een sinds drie 
dagen bestaande, bij aanraking 
gevoelige linkertepel. Tevens voelt hij 
daar een schijfje onder de tepel. Hij  
heeft verder geen klachten. Zijn 
medische voorgeschiedenis is blanco. 
Een neef van hem had testiscarcinoom 
op 19-jarige leeftijd. In de anamnese  
zijn geen alcohol- of drugsintoxicaties 
gebleken. 
Bij het lichamelijk onderzoek wordt een 
tengere jongeman gezien met een BMI 
van 19 kg/m2. Achter de linkertepel 
wordt een schijfje gepalpeerd van 
ongeveer 1 cm in doorsnede. Het  
schijfje is mobiel en iets gevoelig bij 
aanraking. Er is geen tepelvloed en aan 
de huid rond de tepel zijn geen 
afwijkingen te zien. Er worden geen 
vergrote lymfeklieren gepalpeerd. Aan  
de rechtermamma worden geen 
bijzonderheden gezien of gevoeld. De 
rechtertestikel voelt aanzienlijk groter 
aan dan de linker, maar patiënt heeft  
dit nooit bemerkt. 

Oorzaak  Frequentie 

Idiopathisch 25% 25% 
Puberteit  25% 
Medicatie  10-20% 

Levercirrose of ondervoeding  8% 
Primair hypogonadisme (bijvoorbeeld syndroom van Klinefelter)  8% 
Testistumor  3% 
Secundair hypogonadisme (bijvoorbeeld door hypofysetumor)  2% 
Nieraandoening  1% 
Hyperthyreoïdie  2% 
Andere  6% 

* De percentages berusten op onderzoek in de tweede lijn. In de huisartsenpraktijk is het percentage idiopatische  
gynaecomastie waarschijnlijk groter. 

Tabel 1: Oorzaken van gynaecomastie.* 

Afwijking  Klachten Bevindingen bij lichamelijk en aanvullend onderzoek 

Testistumor  vergrote testis, infertiliteit, lage rugpijn, libidoverlies, bloed 
ophoesten 

palpabele, vast-elastische zwelling in testis 

Hypogonadisme   
 primair  erectiele disfunctie, vasovegetatieve verschijnselen achtergebleven grootte en veranderde consistentie van de 

testis, onvolledige ontwikkeling van secundaire 
geslachtskenmerken voor de puberteit 

 secundair  libidoverlies, erectiele disfunctie, hoofdpijn, visusklachten afname testisgrootte, gezichtsveldverlies, tekenen van 
hypothyreoïdie, overmaat of tekort van groeihormoon, 
zelden galactorroe 

Hyperthyreoïdie  gewichtsverlies, palpitaties, diarree, nervositeit, 
slapeloosheid, warmte-intolerantie 

struma, tremor, tachycardie, exophthalmus 

Leveraandoening  anorexia, misselijkheid, overgeven, gewichtsverlies (of 
toename door ascites), jeuk 

geelzucht, vergrote of verschrompelde lever, ascites, 
oedeem, spidernaevi 

Nieraandoening  anorexia, moeheid, misselijkheid, braken, oligurie of 
polyurie 

lethargie, hypertensie, geelgrauwe huid 

Anabole steroïden  libidoverlies, erectiele disfunctie spierhypertrofie, striae op borsten en schouders, acne, 
testisatrofie, huiddefecten door injecties 

Tabel 2: Klachten en afwijkingen die passen bij de verschillende oorzaken van gynaecomastie. 

Wel of geen gynaecomastie? 
Als men bij lichamelijk onderzoek 
onder een of beide tepels een 
schijfvormige, mobiele en elastisch 
aanvoelende zwelling vindt die 
concentrisch is ten opzichte van de 
tepel, dan is gynaecomastie 
waarschijnlijk. Als de patiënt klaagt 
over borstvorming, terwijl er geen  
schijf voelbaar is, kan er sprake zijn 
van pseudo-gynaecomastie.  
Pseudo-gynaecomastie is een lokale 
vetophoping zonder glandulaire 
proliferatie die vooral bij patiënten met 
overgewicht kan worden aangetroffen. 
Een hard aanvoelende zwelling in een 
van de borsten die excentrisch ligt ten 
opzichte van de tepel of het 
tepelhofcomplex is verdacht voor een 

mammacarcinoom, zeker als de tepel 
ook is ingetrokken of (bloederig) vocht 
afscheidt. Pijn en gevoeligheid worden 
vaker gezien bij gynaecomastie en zijn 
ongebruikelijk bij mammacarcinoom. 
Echografisch onderzoek kan helpen 
het onderscheid te maken tussen 
gynaecomastie en pseudo-
gynaecomastie. Bij een verdenking op 
mammacarcinoom is mammografie 
aangewezen, zo nodig met biopsie.  
De diagnose mammacarcinoom wordt 
in Nederland bij ongeveer 100 mannen 
per jaar gesteld, meestal bij oudere 
mannen. Gynaecomastie, ongeacht de 
oorzaak, is niet geassocieerd met een 
verhoogde kans op mammacarcinoom. 
Een uitzondering vormen mannen met 
het syndroom van Klinefelter: zij 
hebben een 16 maal zo grote kans op 
mammacarcinoom als mannen zonder 
dit syndroom5. 
 
Diagnostische benadering van GM 
Tabel 1 vermeldt voor alle leeftijden de 
oorzaken van gynaecomastie en hun 
relatieve frequentie6. De in de literatuur 
genoemde percentages lopen nogal 
uiteen, afhankelijk van de definitie van 
gynaecomastie (grootte van de 
klierschijf), de gemiddelde leeftijd van 
de onderzochten en de populatie 
waarin het onderzoek plaats vond.  

Met zorgvuldige anamnese en 
lichamelijk onderzoek kan bij 83%  
van de patiënten de oorzaak van de 
gynaecomastie worden opgespoord7. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de 
klachten en bevindingen die bij de 
verschillende oorzaken kunnen 
passen. 
Allereerst moet de hulpvraag worden 
verhelderd. Is de patiënt ongerust 
(bijvoorbeeld over borstkanker) of is 
het probleem vooral cosmetisch? 
Vervolgens is het van belang te weten 
wanneer de gynaecomastie is 
begonnen. Een gynaecomastie die al 
jaren bestaat, heeft zelden een 
pathologische achtergrond en 
rechtvaardigt terughoudendheid in de 
diagnostiek8. Een gynaecomastie die  
in korte tijd ontstaat, vereist wel de 
nodige waakzaamheid, omdat dan  
de kans op onderliggende pathologie 
groter is. Pijn en gevoeligheid van de 
tepel en/of tepelhof wijzen op ontstaan 
van gynaecomastie in minder dan  
6 maanden.  
Relatief veel voorkomende oorzaken 
van gynaecomastie zijn drug- of 
medicijngebruik, anabole steroïden,  
en voedingssupplementen (tabel 3). 
Sommige voedingssupplementen 
bevatten fyto-oestrogenen, 
plantaardige stoffen die affiniteit voor  
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Patiënt A (vervolg) 
Op eigen verzoek wordt patiënt A 
verwezen naar een chirurg. Deze laat 
echografisch onderzoek van mammae  
en testes verrichten. De echo brengt 
rechts een duidelijke klierschijf met 
vetweefsel in beeld. Aan de testes 
worden echografisch geen afwijkingen 
gezien. In overleg wordt besloten de 
klierschijf te verwijderen. Bij  
histologisch onderzoek toont het 
verwijderde weefsel geen tekenen  
van maligniteit. 

Patiënt B (vervolg) 
Patiënt B wordt verwezen voor 
echografisch onderzoek van de  
mammae en de testes. Bij dit  
onderzoek wordt dorsaal van de 
linkertepel een in vergelijking met  
rechts prominent aanwezige klierschijf 
gezien, passend bij gynaecomastie. Bij  
scrotale echografie wordt een normale 
linkertestis (14 ml) gevonden. De 
rechtertestis (10 ml) toont het beeld  
van enige fibrosering passend bij een 
status na orchidopexie. Alvorens  
verder onderzoek te verrichten krijgt 
patiënt B het advies het gebruik van  
de voedingssupplementen te staken. 

Patiënt C (vervolg) 
Bij echografisch onderzoek van de 
mammae wordt dorsaal van de 
linkertepel ter plaatse van de 
gepalpeerde schijf een inhomogeen, 
echoarm, niet scherp afgrensbaar 
gebied gezien met een doorsnede van  
1 cm. Het echobeeld past bij 
gynaecomastie. Bij scrotale echografie 
heeft de rechtertestis een volume van 
23 ml en bevat centraal een 
inhomogene, goed gevasculariseerde, 
echoarme en matig afgrensbare laesie. 
Dit beeld past bij een maligne afwijking  
(fig. 1A). De linkertestis is 13 ml en  
is echografisch normaal (fig. 1B). 
Aanvullend echografisch onderzoek  
van het abdomen laat para-aortaal een 
tweetal pathologisch aandoende en 
vergrote lymfeklieren zien. De X-thorax 
toont een minimale densiteit, 
projecterend over de ventrale zijde van 
de negende rib rechts.  

Antibiotica  metronidazol, ketoconazol, minocycline, isoniazide 

Antiandrogenen  cyproteron, finasteride 

Anxiolytica/antidepressiva  diazepam, tricyclische antidepressiva, fenothiazinen, 
haloperidol, SSRI’s 

Cardiovasculaire middelen  digoxine, ACE-remmers, calciumantagonisten, amiodaron, 
spironolacton, reserpine, minoxidil 

Chemotherapeutica  methotrexaat, vincristine 

Maagmiddelen  cimetidine, ranitidine, omeprazol 

Hormonen  anabole steroïden, oestrogenen 

Overige  antivirale therapie tegen hiv, metoclopramide, penicillamine, 
fenytoïne, sulindac, theofylline 

Drugs  marihuana, amfetamine, cocaïne, heroïne, alcohol 

Voedingssupplementen  vooral fyto-oestrogeenbevattende plantaardige stoffen 

Tabel 3: Middelen die gynaecomastie kunnen veroorzaken. 
 

de oestrogeenreceptor hebben, of 
anabole steroïden die eveneens 
gynaecomastie kunnen veroorzaken. 
Het Nederlands Zekerheidssysteem 
Voedingssupplementen Topsport 
(NZVT) publiceert een database met 
de producten die voldoen aan de eisen 

van de dopingautoriteit9. Van de 
producten op deze lijst heeft men 
zekerheid dat zij geen dopinggeduide 
stoffen (waaronder anabole steroïden) 
bevatten. Uitgebreide diagnostiek kan 
achterwege blijven als blijkt dat de 
gynaecomastie verdwijnt of afneemt bij 
staken van het middel. Dit is meestal 
binnen een maand te verwachten.  
Gynaecomastie op latere leeftijd komt 
vaak voor en wordt niet zelden bij 
toeval ontdekt. Met het stijgen van de 
leeftijd neemt het percentage 
lichaamsvet toe en bij oudere mannen 
kan de reeds genoemde verstoring in 
de balans tussen oestrogenen en 
androgenen, proliferatie van 
borstklierweefsel veroorzaken. 
Asymptomatische gynaecomastie is bij 
deze patiënten zelden een reden voor 
nader onderzoek.  
 
Aanvullend onderzoek 
Scrotale echo 
Treft men bij lichamelijk onderzoek  
een palpabele tumor in een van de 
testes aan, dan is scrotale echografie 
noodzakelijk. Of dit onderzoek ook 
moet plaats vinden als men géén 
palpabele tumor aantreft, is een punt 
van discussie want er zijn onderzoeken 
die melding maken van echografisch 
vastgestelde testistumoren die niet 
palpabel waren10,11. Er zijn zelfs 
auteurs die aanbevelen bij 
gynaecomastie altijd een scrotale 
echografie te doen12. Men zou in 
dergelijke gevallen kunnen overwegen 
de risicofactoren voor een 
testiscarcinoom (bijvoorbeeld 
cryptorchisme in de voorgeschiedenis 
of een positieve familieanamnese) te 
betrekken in de beslissing wel of geen 
scrotale echografie te verrichten. 
Testiscarcinomen hebben een 
piekincidentie van 17-18 per 100.000  
in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar en 
zijn dus in het algemeen vrij 
zeldzaam13. Toch is waakzaamheid 
geboden bij een acuut ontstane 
gynaecomastie. Gemiddeld wordt bij 
ongeveer 2-3% van de patiënten met  

gynaecomastie een testistumor 
gevonden6,14. Het gaat hier echter wel 
om onderzoeken die voornamelijk in 
tweedelijns populaties werden verricht, 
dus er kan sprake zijn geweest van 
selectiebias. Veel voorkomende 
vormen van gynaecomastie die 
fysiologisch zijn of ontstaan zijn door 
het gebruik van geneesmiddelen of 
voedingssupplementen worden niet 
vaak doorverwezen naar de tweede 
lijn, dus het werkelijke aandeel van 
testistumoren bij gynaecomastie zal  
in de huisartspraktijk waarschijnlijk 
kleiner zijn. 
 
Laboratoriumonderzoek 
Indien alle voorgaande onderzoeken 
niets hebben opgeleverd, dan is de 
volgende stap laboratoriumdiagnostiek 
naar lever-, nier- en schildklierfuncties. 
Als deze normaal blijken, moet 
vervolgens hypogonadisme worden 
uitgesloten door de 
serumconcentraties testosteron, 
oestradiol en luteïniserend hormoon 
(LH) te bepalen. In endocrinologie 
geïnteresseerde huisartsen kunnen  
dit in eigen beheer doen, meestal zal 
de internist dit onderzoek uitvoeren. 
Er is sprake van primair 
hypogonadisme wanneer men bij een 
verlaagde testosteronspiegel een 
verhoogd LH aantreft. Dit is onder 
andere het geval bij het syndroom van 
Klinefelter. Een verlaagde 
testosteronspiegel bij een normaal of 
verlaagd LH kan wijzen op secundair 
hypogonadisme, een aanvullende 
prolactinebepaling kan dan onthullen  
of dit hypogonadisme het gevolg is  
van een prolactineproducerende 
hypofysetumor. Tenslotte wordt de 
concentratie humaan 
choriongonadotrofine (hCG, positieve 
zwangerschapstest!) bepaald om een 
eventuele ectopische productie door 
een testiscarcinoom op het spoor te 
komen. Een testiscarcinoom kan 
daarnaast ook zorgen voor een 
verhoogde oestradiolspiegel bij een 
normaal of verlaagd LH. 
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Patiënt A (vervolg) 
Na een korte herstelperiode kan  
patiënt A zonder klachten weer aan het 
werk. Een half jaar later blijkt zich geen  
recidief meer te hebben voorgedaan. 

Patiënt B (vervolg) 
Een maand na het staken van de 
voedingssupplementen meldt patiënt B 
dat de klachten zijn verdwenen. Bij 
onderzoek is het schijfje onder de  
linkertepel niet meer voelbaar. 

Patiënt C (vervolg) 
Patiënt C wordt verwezen naar de 
uroloog. Deze vindt een verhoogde 
concentratie tumormarkers in het serum 
en verricht een radicale inguïnale 
orchidectomie rechts. Het pathologisch-
anatomisch onderzoek wijst uit dat er 
sprake is van een non-seminoom 
testiscarcinoom. CT-scans van thorax 
en abdomen bevestigen het bestaan  
van een viertal longleasies en een  
para-aortale lymfadenopathie. Patiënt 
wordt verwezen naar de oncoloog voor 
een in opzet curatieve chemotherapie.  

 A: De rechtertestis bevat centraal een inhomogene, echoarme en matig afgrensbare laesie. 

 
B: Het echobeeld van de linkertestis vertoont geen afwijkingen. 
Fig. 1A en B: Echografisch beeld van de rechter- (A) en de linkerhelft (B) van het scrotum  
van patiënt C. 

Bespreking 

Patiënt A wilde eigenlijk al meteen 
worden doorverwezen naar een chirurg 
om de klierschijf te laten verwijderen. 
De zwelling bestond al sinds zijn 
pubertijd maar was de laatste jaren iets 
toegenomen. Bekend is dat 
gynaecomastie die tijdens de puberteit 
ontstaat bij 4% van de patiënten 
persisteert8. Bij ruim de helft (58%) van 
deze patiënten komt gynaecomastie in 
de familie voor15. Na één à anderhalf 
jaar is het klierweefsel in de borst 
gefibroseerd, het blijft dan voelbaar  
als een schijf. De borstvergroting die 
daarna nog plaatsvond, kan op het 
conto van lokaal vetweefsel worden 
geschreven. Het gaat bij patiënt A 
duidelijk niet om een acuut ontstane 
gynaecomastie en anamnestisch is er 
ook geen verdenking op een 
hormonale stoornis of een schildklier- 
of nierfunctiestoornis. Ook het 
lichamelijk onderzoek deed geen 
verdenking rijzen op een tumor in de 
borst of testis. De huisarts zou patiënt 
A hebben kunnen vragen eerst wat af 
te vallen alvorens verder te gaan met 
onderzoek en behandeling. Patiënt zag 
hier echter geen heil in. 
Bij patiënt B en patiënt C is de 
gynaecomastie wél na de pubertijd 
ontstaan, en bovendien in korte tijd.  
Bij patiënt B wees de anamnese er al 
op dat een voedingssupplement de 
oorzaak zou kunnen zijn. Het gebruikte  

supplement stond niet op de lijst  
van het NZVT, dus het kan naast  
fyto-oestrogenen ook anabole 
steroïden bevat hebben. Toch besloot 
de arts patiënt B te verwijzen voor een 
echografie, vanwege de orchidopexie 
in de anamnese en omdat de testes 
asymmetrisch aanvoelden. 
Bij patiënt C bleek het echografisch 
onderzoek cruciaal voor het 
constateren van een testistumor.  
Bij laboratoriumonderzoek bleek dat  
de in korte tijd ontstane gynaecomastie 
het gevolg was van ectopische 
productie van hCG (humaan chorion-
gonadotrofine) door deze testistumor.  
 
Conclusie 
Gynaecomastie tijdens puberteit en bij 
mannen boven de 50 jaar komt vaak 
voor en is meestal fysiologisch.  

Na zorgvuldige anamnese en 
lichamelijk onderzoek zijn 
geruststelling en afwachtend beleid 
geïndiceerd. Bij patiënten van andere 
leeftijden moet men rekening houden 
met een onderliggende oorzaak. Zeker 
bij jonge mannen bij wie zich in korte 
tijd gynaecomastie ontwikkelt, moet 
men actief op zoek gaan naar een 
onderliggende aandoening. 
Bij patiënten die een middel gebruiken 
dat het optreden van een 
gynaecomastie kan verklaren, wacht 
men gedurende een maand het effect 
van staken af.  
Het vermoeden van een 
testiscarcinoom is een indicatie voor 
scrotale echografie. Zo nodig kan 
aanvullend laboratoriumonderzoek een 
eventuele lever-, nier- of 
schildklierfunctiestoornis uitsluiten.  
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S U M M A R Y

M E D E D E L I N G

‘De manier waarop Leo van Bergen medische 

inzichten met historische en literaire kennis heeft 

weten te rijmen, heeft geleid tot een boek dat 

onontbeerlijk is in de geschiedschrijving over de 

Eerste Wereldoorlog.’ – Stefan Hertmans, auteur van 

de bekroonde roman Oorlog en terpentijn

‘Leo van Bergens Zacht en eervol is verreweg de  

meest aangrijpende studie die ik ooit las over het lot 

van de soldaten van ’14-’18. Deze getuigenis mag in 

geen bibliotheek ontbreken.’ – Diederik van Vleuten, 

maker van Buiten schot, het succesvolle theater-

programma over Nederland in de Eerste Wereldoorlog 

‘Het beste Nederlandse boek over de Eerste 

Wereldoorlog.’ – De Groene Amsterdammer

‘Standaardwerk.’ – NRC Handelsblad

‘Een indrukwekkende prestatie.’ – Leesidee

‘Uiterst sober, integer, met grote kennis van zaken en 

vooral zonder enig spoor van sensatie.’  

– Mars et Historia, Nederlandse Vereniging voor 
Militaire Historie

‘Een monumentaal boek dat een diep menselijk besef  

bij de lezer achterlaat van wat “oorlog” kan 

betekenen.’ – Geschiedenis der Geneeskunde

‘Toegankelijke en overrompelende, maar soms  

huivering wekkende en grimmige lectuur.’  

– Journal of Military History

‘Een mijlpaal in de medische geschied schrijving 

van de Grote Oorlog.’ – Medical History, Cambridge 
University Press

‘Een werkelijk mooi en magnifiek boek. Kortom,  

koop het, lees het en vertel het aan iedereen.’  

– Western Front Association

‘Het zou een verplicht boek moeten zijn.’  

– wereldoorlog1418.nl

LEO 
VAN BERGEN

Lijden en sterven  
in de Grote Oorlog

ZACHT EERVOL
en

Lijden en sterven in de Grote Oorlog

R
LEO VAN BERGEN

1914-1918

ZACHT  EERVOLen

‘Onontbeerlijk in de geschiedschrijving over  
de Eerste Wereldoorlog.’ – Stefan Hertmans Leo van Bergen (1959) 

studeerde geschiedenis aan 

de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Momenteel is hij als 

medisch historicus verbonden 

aan het KITLV te Leiden, 

waar hij onderzoek doet naar 

lepra in Nederlands-Indië. 

De relatie tussen oorlog en 

geneeskunde is echter sinds 

jaar en dag zijn specialiteit. In 

2009 kreeg hij de prestigieuze 

Dr. J.A. Verdoornprijs uitgereikt 

vanwege ‘zijn uitmuntend wetenschappelijk 

werk’ op dit gebied. Zijn standaardwerk 

over de Eerste Wereldoorlog verscheen in 

het Engels onder de titel Before My Helpless 
Sight. Zijn proefschrift, De zwaargewonden 
eerst?, behandelde het doen en laten van 

het Nederlandse Rode Kruis met betrekking 

tot het vraagstuk van oorlog en vrede vanaf 

zijn ontstaan midden negentiende eeuw 

tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Verder verschenen van hem diverse artikelen 

in (inter)nationale wetenschappelijke 

tijdschriften, bijvoorbeeld over de 

neutraliteit van de Nederlandse ambulances 

tijdens de Eerste Wereldoorlog of de vraag 

of oorlog nu wel of niet goed is voor de 

ontwikkeling van de geneeskunde. Bij 

deze door velen gedeelde overtuiging zet 

Van Bergen op zijn zachtst gezegd veel 

vraagtekens.

‘Dulce et decorum est pro patria mori’,  
schreef de Engelse dichter Wilfred Owen,  

met een cynische verwijzing naar de Romeinse 

auteur Horatius – zacht en eer vol is het om voor 

het vaderland te sterven. Medisch historicus 

dr. Leo van Bergen zet in zijn magistrale studie 

uiteen waarom tijdens de Eerste Wereldoorlog 

sterven voor het vaderland allesbehalve  

zacht en eervol was.

In ’14-’18 werden voor het eerst op grote  

schaal machinegeweren, tanks, gas, vliegtuigen  

en vlammenwerpers ingezet. Deze geïndustria-

liseerde oorlogvoering eiste verschrikkelijke 

licha melijke offers en psychisch lijden bij de 

soldaten. Tijdens de bloedige loopgravenoorlog 

sloegen boven dien ziekten en epidemieën dode-

lijk toe. Elke haast ondraaglijke oog getuigenis 

in dit beklijvende oorlogs fresco confronteert 

de lezer met de waan zinnige werkelijkheid van 

loopgraaf en slagveld.

9 7 8 9 0 2 2 3 2 9 9 6 2 www.manteau.be

Zijn de laboratoriumuitslagen normaal, 
dan volgt een hormonale screening om 
primair of secundair hypogonadisme 
uit te sluiten. Bij deze screening kan 
alsnog een oestrogeen- of  
hCG-producerende testistumor aan  
het licht komen. 

GYNAECOMASTIA IS NOT ALWAYS 
HARMLESS 
Gynaecomastia can occur in newborn 
infants, adolescents, and men older 
than 50 years. In most cases, patients 
can be reassured and a wait-and-see 
policy adopted. However, in males in 
other age groups and with rapid-onset 
gynaecomastia, there may be an 
underlying problem. In many cases, 
drugs, medication and food 
supplements are the culprits and 
patients can be advised to discontinue 
their use for 1 month; however, further 
examinations, usually echography of 
the breast and scrotum, followed by 
laboratory investigations, are 
warranted if there are signs of liver, 
kidney, or thyroid gland disorders, 
primary or secondary hypogonadism, 
or, albeit rare, testicular tumour.
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V E R S L A G  

Afb. 1: Ingang van een van de gebouwen van het Walter Reed 
National Military Medical Center, bij het Clark Auditorium. 

Afb. 2: Bijna levensechte pop, die ademt, 
draait met het hoofd en daadwerkelijk bloedt 
uit de traumatische amputaties. 

Fig. 1: Logo USUHS. 
 
 

 
29e USU Surgery for Trauma Day 

In samenwerking met het Ambroise Paré International  
Military Surgical Forum 

Samenvatting 
Op uitnodiging van kolonel b.d. prof. Mark Bowyer, traumachirurg aan de Uniformed Services University of Health 
Sciences (USUHS) bezocht de auteur de USU Surgery for Trauma Day die tegelijkertijd gehouden werd met het 
Ambroise Paré International Military Surgical Forum van 22 tot 23 augustus 2014. Dit congres werd gehouden in  
het Walter Reed National Military Medical Center en het Val G. Hemming National Capital Area Medical Simulation 
Center in Bethesda (Maryland, USA). 

 

Inleiding 
De Uniformed Services University 
(USU) (Fig. 1) is een militaire 
universiteit in Bethesda (Maryland, 
USA) aan de oostkust van de 
Verenigde Staten van Amerika waar 
defensiemedewerkers een universitaire 
opleiding kunnen volgen. Aan de USU 
is ook een medische faculteit 
(Uniformed Services University of 
Health Sciences) en universitair 
ziekenhuis verbonden (Walter Reed)1. 
Het Walter Reed National Military 
Medical Center (WRNMC), gelegen 
vlakbij de USU, is het grootste en 
meest gerenommeerde militaire 
medische centrum van de Verenigde 
Staten. Het ontstond in 2010 door de 
integratie van het National Naval 
Medical Center en het Walter Reed 
Army Medical Center2 (Afb. 1).  

Het ziekenhuis beslaat een  
oppervlakte van bijna een vierkante 
kilometer, heeft 274 bedden en biedt 
zorg aan militairen van alle 
defensieonderdelen. WRNMC is ook 
het ziekenhuis voor de president, de 
vicepresident en congresleden van de 
Verenigde Staten van Amerika. Het 
ziekenhuis is vernoemd naar majoor 
Walter Reed, een Amerikaans chirurg 
die een team leidde dat bevestigde dat 
gele koorts wordt verspreid door 
steekmuggen in plaats van door  
direct contact. Er werken ruim  
7.000 werknemers, er zijn meer dan 
100 disciplines vertegenwoordigd, er is 
een uitgebreide revalidatiekliniek met 
ook een Computer Assisted 
Rehabilitation Environment (CAREN), 
net als in het San Antonio Military 
Medical Center (SAMMC)3 en ons 
eigen MRC Aardenburg. Het WRNMC 
is het Role 5 ziekenhuis van de 
Amerikaanse strijdkrachten, evenals 
het SAMMC. Het bezoek aan WRNMC 
was erg nuttig en goed voor de  

follow-up van patiënten. 
Zeker ook omdat de 
schrijver van dit artikel 
‘downrange’ 
(Afghanistan) is 
geweest4,5  
(Role 2 en 3), in het 
Landstuhl Regional 
Medical Center 
(LRMC)6 (Role 4) en in 
het SAMMC3 (Role 5). 
Belangrijkste motto  
van het WRNMC:  
“What I Do Matters!”. 
 
Simulatieprogramma’s 
Het Val G. Hemming 
Simulation Center is 
onderdeel van de 
Uniformed Services 
University of the  
Health Sciences 
(USUHS), gelokaliseerd 
te Forest Glen Annex 
Silver Spring, Maryland, 
USA, en is 
toonaangevend op het 
gebied van ontwikkeling 
en uitvoering van 
medische 
simulatieprogramma’s7.  

Het Simulation Center (SimCenter)
opgericht om medische studenten te 
onderwijzen in diverse klinische 
vaardigheden. Zo is er het Procedural 
Skills Training Laboratory (PSTL) om 
getraind te worden in laparoscopie en 
endoscopische chirurgie. Daarnaast is 
er het surgical en medical skills 
laboratory waar volop aan 
simulatietrainingen gedaan wordt met 
diverse oefenpoppen. Naast de 
SimMan 3G zijn er ook meer 
robuustere poppen (van het merk 
Operative Experience (Afb. 2)) voor 
gebruik in het veld. Dit bedrijf 
“Operative Experience” heeft een groot 
aantal levensechte fantomen en 
poppen die naar de mening van de 
auteur uitstekend geschikt zijn voor 
oefening8. Alle scenario’s worden 
opgenomen en nadien gebruikt voor 
video-feedback. Ten slotte is er het 
Virtual Medical Environments 
Laboratory dat diverse virtuele 
simulatoren heeft zoals de virtuele 
cricothyreoidotomie- en de 
intracraniale hematoomsimulator.  
 
 
 
 

 

Militair traumachirurg, afdeling Heelkunde -  
sectie Traumatologie, Radboudumc, Nijmegen. 
Foto’s: Edward Tan. 
Artikel ontvangen augustus 2014. 

door reserve luitenant-kolonel-arts dr. 
Edward C.T.H. Tan 
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Afb. 3: Entree van het Wide Area Virtual Environment Laboratory (WAVE), 
een grote 360 graden 3D-simulator. De deuren gaan dicht zodat een  
360-gradenbeleving wordt ervaren. 

Afb. 4: WAVE-scenario op de spoedeisende hulp van een Role 2 
ziekenhuis. 
 

Afb. 5: Mark Bowyer en Edward Tan bij de ingang van het WRNMC. 

Het meest indrukwekkende is het  
Wide Area Virtual Environment 
Laboratory (WAVE)9, een grote  
360 graden 3D-simulator waarbij met 
5.1 digitaal surroundgeluid, rook en 
bewegende delen, teams (tot maximaal 
15 personen) tegelijk getraind kunnen 
worden in care under fire en tactical 
field care (Afb. 3 en 4). Tijdens een 
care under fire situatie wordt je ook 
beschoten met RPG’s (Rocket 
Propelled Grenades), waarbij ook 
daadwerkelijk de scherven je om de 
oren vliegen. Ook is er een scenario 
waarbij gewonden snel moeten worden 
afgevoerd richting een helikopter. De 
slachtoffers moeten worden ingeladen 
en daarna wordt er gevlogen, zodat 
dus een realistische medevac wordt 
geoefend. Tenslotte nog een scenario 
waarbij op een drukke spoedeisende 
hulp met veel geluid en gegil van 
andere patiënten, (lotus)patiënten 

worden behandeld (Afb. 4). Met de 
bewegende 3D-beelden, het 5.1 dolby 
surroundgeluid, de wind, de rook en de 
geur voelt het zeer realistisch aan. 

Op de website is een illustratieve 
video te zien van de WAVE9. 
 

Presentaties USU Surgery for 
Trauma Day 
De 29e USU Surgery for Trauma Day 
werd geopend door Mark Bowyer  
(Afb. 5) en Eric Elster.  
 
Christopher Dente (Atlanta, USA) was 
de eerste spreker. Hij ging wat dieper 
in op de gevolgen van de vergaande 
superspecialisatie van de chirurg, de 
disbalans tussen electieve chirurgie en 
spoedingrepen, met name op logistiek 
gebied en in de kliniek, en wie het 
beste dergelijke ongeplande 
spoedoperaties zou kunnen uitvoeren. 
Er is een grote groep chirurgen, die 

weinig meer voelen om dienst te doen, 
enerzijds vanwege de belasting en de 
niet-planbaarheid, anderzijds omdat de 
aangeboden acute pathologie soms 
buiten hun eigen “comfortzone” ligt. 
Derhalve is er een plek voor een nieuw 
aandachtsgebied binnen de chirurgie 
dat zich alleen focust op dergelijke 
spoedingrepen; de zogenaamde “acute 
care surgery”. Dergelijke opgeleide 
chirurgen hebben een breed 
opleidingscurriculum, bestaande uit het 
gehele pallet van de algemene 
chirurgie: trauma en intensive care, 
emergency surgery, thoraxchirurgie, 
transplantatie, hepatobiliaire chirurgie, 
pancreaschirurgie, vaatchirurgie, 
interventie radiologie, orthopedie, 
neurochirurgie, brandwonden, 
kinderchirurgie, endoscopie en 
plastische chirurgie. Een palet dat 
wellicht ook nuttig kan zijn voor de 
militaire chirurg die ten tijde van 
uitzending ook diverse spoedingrepen 
uitvoert. Daarnaast dienen diverse 
cursussen en simulatie-
onderwijstrainingen, en de ASSET3 en 
ATOM-cursus3 gevolgd te zijn.  
 
Vervolgens gaf David Nott, chirurg 
werkzaam in Londen een presentatie 
over een nieuwe opleiding aan het 
Royal College of Surgeons; “Surgical 
Training in Austere Environments” 
(STAE). Een 5-daagse cursus met 
presentaties en praktische oefeningen. 
Dag 1 bestaat uit presentaties over 
damage control en cardiovasculaire 
chirurgie, dag 2 behandelt de 
abdominale chirurgie, neurochirurgie 
en mond-, kaak- en aangezichts-
chirurgie. Dag 3 gaat over obstetrie en 
gynaecologie, dag 4 over orthopedie 
en plastische chirurgie en ten slotte op 
dag 5 over kinderchirurgie en 
echografie. Deze cursus is inmiddels 
een 3-tal keren georganiseerd voor 
met name chirurgen die worden  

http://simcen.org/wave.html
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Afb. 6: Todd Rasmussen geeft een presentatie over Top 
Innovations in Combat Casualty Care. 
 

Afb. 7: Mark Midwinter geeft een voordracht over Current Surgical 
Trauma Research. 
 

Fig. 2: Logo APIMSF. 

 
Afb. 8: Parade bij de Marine Barracks, Washington DC. 

uitgezonden door Artsen zonder 
Grenzen en het Rode Kruis.  
Deze cursus zou mogelijk ook van nut 
kunnen zijn voor de militaire chirurg als 
voorbereiding voor een uitzending. 
 
Vervolgens ging Michael Rotondo 
(Rochester, USA) in op de fysiologie  

van de traumapatiënt 
en de principes van 
damage control 
chirurgie.  
 
James Sampson  
(Travis Air Force 
Base, USA) gaf een 
overzicht van 
vaatchirurgische 
trainings-
mogelijkheden.  
 
Kevin Kunkler 
schetste een beeld 
van diverse 
opleidingen en 
onderzoekslijnen op 
het gebied van de 
militaire geneeskunde. 
Veel aandacht werd er 
besteed aan de 
diverse vormen van 
simulatieonderwijs en 
onderwijs met nieuwe 
anatomische 
traingingsmodellen, 
om bijvoorbeeld de 
luchtweg te zekeren.  
 
Todd Rasmussen  
(San Antonio, USA  
(Afb. 6)) gaf een 
overzicht van de 
belangrijkste 
innovaties in de 
combat casualty care; 
de ontwikkeling en 

implementatie van een gecoördineerd 
militair traumasysteem (Joint Trauma 
System, JTS), nieuwe materialen ten 
behoeve van bloedstelping ten tijde 
van het gewond raken, de ontwikkeling 
van het massale 
bloedtransfusieprotocol bij groot 
bloedverlies en de waardevolle 

verbetering van aeromedical 
transporten door de implementatie van 
critical care teams. 
 
Mark Midwinter (Birmingham, UK  
(Afb. 7)) presenteerde 
onderzoeksprojecten op militair 
medisch gebied in de UK. Momenteel 
zijn er in Groot-Brittannië drie grote 
onderzoekslijnen op militair medisch 
gebied:  
1) Acute response to injury,  
2) Microbiology en  
3) Regenerative/Reconstruction 

medicine. 
 

Zowel Todd E. Rasmussen  
(142 pubmed10 artikelen) als  
Mark J. Midwinter (61 pubmed10 
artikelen) publiceren veel op militair 
medisch gebied en hun namen duiken 
regelmatig op in militair chirurgische 
publicaties.  
 
Rondleiding 
In de middag volgde een rondleiding in 
het Val G. Hemming Medical 
Simulation Center en het National 
Museum of Medicine and Health11.  
In dit museum zijn veel militair 
medische artefacten te vinden vanaf  
de burgeroorlog, de kogel die  
Abraham Lincoln doodde, tot en  
met de nieuwe haemostatica zoals 
Hemcon en de nieuwe apparatuur 
zoals de infrascanner. Ook zijn er 
diverse anatomische en pathologische 
preparaten te bezichtigen. Als zeer 
speciale gunst mochten de deelnemers 
ook de coupes en foto’s van de 
hersenen van Albert Einstein 
bewonderen. In de avonduren werd 
een bezoek gebracht aan de  
Marine Barracks12, de oudste 
marinierskazerne, alwaar een militaire 
parade gehouden werd door de 
mariniers onder toeziend oog van de 
commandant van het United States 
Marine Corps (USMC) generaal  
James F. Amos, lid van de  
Joint Chiefs of Staff (Afb. 8). 

Bijeenkomst APIMSF 
Op dag twee vond de Ambroise Paré 
International Military Surgical Forum 
(APIMSF) bijeenkomst plaats.  
Het APIMSF (Fig. 2))13 is een 
internationale beroepsvereniging van 
chirurgen van over de hele wereld met 
ervaring in oorlogschirurgie en 
chirurgie in rampsituaties.  
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Afb. 9: Een aantal deelnemers van het Ambroise Paré International Military Surgical Forum in het 
Val G. Hemming National Capital Area Medical Simulation Center. 

Het doel is het bevorderen van 
collegiale samenwerking en 
onderzoek, resulterend in betere zorg 
voor patiënten die gewond zijn geraakt 
tijdens gevechtsacties of bij rampen. 
Het APIMSF is met name bedoeld  
voor het delen van ervaringen in de 
oorlogschirurgie voor militaire 
chirurgen, maar ook bedoeld om 
onervaren chirurgen voor te bereiden 
op toekomstige uitzendingen naar 
oorlogs- of rampgebieden.  
Diverse presentaties vonden plaats 
over militair onderzoek in de  
Verenigde Staten (Jeffrey Bailey  
(San Antonio, USA)), trainen en 
opleiden van Franse chirurgen 
(François Pons (Parijs, Frankrijk)), 
militaire traumasystemen (John Oh 
(WRNMC, USA)), de gecombineerde 
trauma masterclass (Edward Tan), 
traumaopleiding in Zweden  
(Per Ortenwell (Frolunda, Zweden)),  
de voordelen van internationale 
chirurgische contacten (David Welling 
(USUHS, USA)), fractuurbehandeling 
in Kroatië (Zvonimir Lovric (Zagreb, 
Kroatië)), de Russische ervaring met 
hemorrhage control (Victor Reva  
(Sint Petersburg, Rusland)), de 
problemen en zorgen bij de opleiding 
van chirurgen in de Verenigde Staten 
(Anne Rizzo), opleiding van militair 
chirurgen in Duitsland 

(Horst Peter Becker (Ulm, Duitsland)) 
en een experimenteel onderzoek over 
quadricepsstimulatie bij 
traumapatiënten (Ian Smith (UK)).  
 
Het was goed te constateren dat veel 
trainingen en opleidingen voor militaire 
chirurgen grote overeenkomsten 
vertonen, met als grootste gemene 
deler dat er naast traumachirurgie ook 
modules in bijvoorbeeld neurochirurgie, 
verloskunde, oogheelkunde en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 
plaatsvinden. De bijeenkomst bood 
een goed forum om hierover met 
militair chirurgen uit diverse landen te 
discussiëren (Afb. 9). 
 
Indrukwekkend waren de presentaties 
van de al eerder genoemde David Nott, 
een traumachirurg uit Londen, 
uitgezonden via Artsen zonder 
Grenzen met verhalen en 
confronterende beelden uit Aleppo 
(Syrië) en Gaza. In beide gevallen 
betrof het conflictgebieden waar in een 
bijna-oorlogssituatie zoveel mogelijk 
zorg verleend werd aan diverse met 
name civiele oorlogsgewonden. Met 
diverse video’s en ongecensureerde 
foto’s gaf hij een indrukwekkende 
presentatie over met name de 
casulaties of war; burgerslachtoffers in 
deze conflictgebieden.

Tot slot 
Ter afsluiting van de bijeenkomst vond 
nog een kort bezoek plaats aan het 
Smithsonian National Air and Space 
museum14, waar onder andere een 
Lockheed SR-71 Blackbird, de  
Apollo 11 Command Module, de 
module waarmee Felix Baumgartner 
de hoogste parachutesprong ooit 
maakte (39 km) en de Space Shuttle 
Discovery waren te bewonderen. 

29TH USU SURGERY FOR  
TRAUMA DAY 
On invitation of Colonel retired 
Professor Mark Bowyer, trauma 
surgeon, the author visited the trauma 
day of the Uniformed Services 
University of Health Sciences (USUHS) 
in conjunction with the Ambroise Paré 
International Military Surgical Forum 
between 22-23 August, 2014. The 
congress was held at Walter Reed 
National Military Medical Center and 
the Val G. Hemming National Capital 
Area Medical Simulation Center in 
Bethesda (Maryland, USA)). 
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Rectificatie 
 
In de vorige uitgave van het NMGT, nummer 67-4, is in het artikel van  
kapitein M.M.P. van Winden MSc, met de titel “Instroom Boxer Ambulance (AMB) 
- gewondentransportvoertuig” een foutje geslopen. 
Dit betreft pagina 110 onder het kopje “Technische informatie”. Achter 
“actieradius” is abusievelijk vermeld: 1.050 kilometer per uur (verharde weg);  
dat moet uiteraard zijn: 1.050 kilometer (verharde weg). 
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE  

 

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg 
Nummer 7en 8, juli en augustus 2014 

 

 
 
RMG/035 Vaccinaties voor militairen 
De voormalige DMG-aanwijzing 035 ‘Vaccinaties voor militairen’ is 
geactualiseerd en nu verschenen als Richtlijn Militaire 
Gezondheidszorg (RMG/035). Wijzigingen ten opzichte van de 
vorige versie zijn o.a. het verwijderen van het buiktyfusvaccin uit het 
basisvaccinatiepakket en de toevoeging van een extra tabel aan de 
vragenlijst, waarin ter controle van het vaccin geparafeerd dient te 
worden en specifiek voor gele koorts het batchnummer ingevuld 
dient te worden. De richtlijn is via intranet1 te downloaden. Het 
vaccinatieformulier uit deze richtlijn is ook in word format 
gepubliceerd en via intranet2 te downloaden: 
 
Indicatie op recept, opvragen labwaarden en doorgeven 
afwijkende nierfunctie 
Sinds augustus 2013 moeten voorschrijvers bij een aantal 
geneesmiddelen de reden van voorschrijven (diagnose) op het 
recept vermelden. Het gaat hierbij om medicijnen die voor meerdere 
indicaties in verschillende doseringen kunnen worden 
voorgeschreven (zie de bijlage van de nota ‘Indicatie op recept, 
opvragen labwaarden en doorgeven afwijkende nierfunctie’3). 
 Naast het vermelden van de reden van voorschrijven op het recept, 
moeten artsen ook een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) aan 
de ter hand stellende apotheker doorgeven. Op dit moment 
ondersteunen de huidige medische informatiesystemen nog geen 
automatische vermelding op de recepten. Daarom moeten de 
voorschrijvers bij de betreffende geneesmiddelen, handmatig of in 
de ‘vrije tekst’, de reden van voorschrijven op het recept vermelden. 
Bovendien moeten artsen een afwijkende nierfunctie actief aan de 
betrokken apothekers doorgeven. Zodra de medische 
informatiesystemen automatische vermelding van deze gegevens 
ondersteunen zal dit gecommuniceerd worden.  
 
Melding ziekte van Lyme bij verdenking op beroepsziekte 
In nieuwsbrief nr. 6, juni 2014, is gemeld dat een correcte, 
eenduidige en consequente registratie van tekenbeten, Lyme, en 
Erythema Migrans in GIDS, van groot belang is voor de borging van 
de kwaliteit van het individuele patiëntendossier en daarmee ook 
voor GIDS als database. In aanvulling op dit bericht dient vermeld 
te worden dat het vanuit bedrijfsgeneeskundig oogpunt noodzakelijk 
is dat een arts bij een bevestigde Lyme, waarbij het vermoeden 
bestaat dat er sprake is van een beroepsziekte, hiervan een 
beroepsziektemelding bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB) doet. Voor vragen naar aanleiding van een 
beroepsziekte melding kunt u per e-mail contact opnemen met het 
CEAG: CEAG.Frontoffice@mindef.nl 
 
Nieuwe procedure aanvraag beeldschermbril teruggedraaid 
De nieuwe procedure voor de aanvraag van een beeldschermbril, 
zoals deze in nieuwsbrief nr. 6, juni 2014, werd aangekondigd, 
wordt voorlopig weer teruggedraaid. De reden hiervoor is dat is 
gebleken dat niet aan alle voorwaarden voldaan kan worden om het 
declaratierecht sluitend in te richten. Daarom treedt de ‘oude’ 
regeling weer in werking. Zie ‘tabblad bestelinformatie’4 op CDC 
direct. Mogelijk is er al gebruik gemaakt van het declaratierecht.  
Het wordt leidinggevenden in dat geval toegestaan, mits aan de 
gestelde voorwaarden is voldaan, declaraties voor 

beeldschermbrillen die in de periode van 1 t/m 25 juli zijn 
aangeschaft te accorderen. Vanzelfsprekend hoeft er ook geen 
actie ondernomen te worden indien er in de aangegeven periode al 
declaraties in DIDO zijn geaccordeerd. 
 
Uniforme richtlijn voor het opstellen van een rapportage aan  
de IGZ 
Sinds 28 juli 2014 bestaat er voor zorgaanbieders binnen 
Nederland een uniforme richtlijn voor het opstellen van een 
rapportage aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over 
een calamiteit. Deze richtlijn is niet van toepassing op Defensie.  
De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) heeft namelijk met de 
IGZ afgestemd dat meldingen van een calamiteit bij de IMG worden 
gedaan conform het door de IMG opgestelde reglement meldingen5. 
De IMG draagt daarna zorg voor de afhandeling, al dan niet in 
overleg met de IGZ. 
 
Medische dossiers militairen gelegerd op locatie KvOK en 
Zwaluwenberg overgebracht naar gezondheidscentrum Utrecht 
In verband met de beperkte openingstijden van het 
gezondheidscentrum Hilversum (te Hollandsche Rading) - vanaf  
16 juli nog slechts 1 dag per week op woensdag geopend - is 
besloten de medische dossiers van het militair personeel dat is 
gelegerd op de Korporaal van Oudheusdenkazerne (KvOK, IDGO) 
en op locatie de Zwaluwenberg over te boeken naar het 
gezondheidscentrum Utrecht (Kromhoutkazerne). 
Gezondheidscentra worden verzocht, de papieren medische 
dossiers van militairen die vanaf heden worden overgeplaatst naar 
het IDGO of locatie de Zwaluwenberg, - aangetekend en als 
medisch geheim (conform DMG/0426)- te verzenden naar het 
volgende adres: GZHC Utrecht, Kromhoutkazerne, Gebouw K-01, 
Postbus 90.004, 3509 AA Utrecht, MPC 55A. 
 
24 september: Nascholingsmiddag CMH  
‘De ouder wordende militair’  
Het CMH organiseert op 24 september van 13.00-17.00 uur een 
nascholingsmiddag met als thema ‘De ouder wordende militair’. 
Locatie: gele collegezaal van het UMC Utrecht. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Het programma zal zodra bekend op intranet 
gepubliceerd worden7. 
 
Themapagina Voorvallenonderzoek: informatie over het 
melden van ongevallen, incidenten en onveilige situaties 
Het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) Defensie beschrijft het 
belang van een eenduidige melding van ongevallen, incidenten en 
onveilige situaties (zie: SG-aanwijzing A-9638). Het melden van 
dergelijke voorvallen is niet alleen van belang in het kader van 
onderzoek, maar ook voor de te nemen (directe) 
veiligheidsmaatregelen bij gebleken tekortkomingen aan 
procedures en materieel. Iedere defensiemedewerker is volgens de 
hiervoor genoemde SG-aanwijzing verplicht om een dergelijk 
voorval te melden. Om meer bekendheid aan dit onderwerp te 
geven heeft het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) een algemene 
informatiepagina9 opgesteld over het hoe en waarom, wet- en 
regelingeving en opleidingen binnen Defensie. 
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Kijk en Luistertips! 
Op 6 augustus jl. is van 21.00 uur tot 22.00 uur op Radio 5  
(747 AM) de zomerserie 'het emotionele brein' van de Kennis van 
Nu Radio (NTR) uitgezonden. In deze aflevering ging presentatrice 
Karin van den Boogaert met kolonel-arts dr. Eric Vermetten, 
politieagent Jacco Bezuijen en socioloog d r. Natasha Rietveld in 
gesprek over het ‘getraumatiseerde brein’. Was u op vakantie, of 
uitzending gemist? Geen probleem! Al vanaf 7 augustus is de 
aflevering te beluisteren via de website: www.dekennisvannu.nl 
 
Daarnaast wordt deze zomer op tv (omroep WNL) in een 6-delige 
docu-reeks op (NPO 1 op dinsdag) aandacht gevraagd voor het 
psychologisch zware werk van de ‘mens in uniform’. In het 
programma getiteld: ‘Helden in de Knel’ komen agenten, 
brandweerlieden en ambulancepersoneel aan het woord. Zij kregen 
tijdens hun werk te maken met zeer traumatische gebeurtenissen 
en agressie van omstanders. In deze televisieserie gaan zij terug 
naar de plaatsen waar zij werden geconfronteerd met de duistere 
kanten van hun vak. Verder ontmoeten ze - soms na jaren - 
mensen met wie zij in deze heftige omstandigheden te maken 
hebben gehad, zoals nabestaanden of personen die zij wisten te 
redden. Familieleden en collega’s van de hulpverleners beschrijven 
welke impact die traumatische gebeurtenissen ook op hun leven 
had. De uitzendingen zijn live of via programma gemist10 te 
bekijken. 

Tussen de oren 
Veel mensen die revalideren hebben al een lange tijd lichamelijke 
klachten. Processen die zich in het lichaam afspelen hebben 
belangrijke effecten op het brein, waardoor ‘ziektegedrag’ optreedt. 
Je bent prikkelbaar en niet gemotiveerd om je dagelijkse 
handelingen uit te voeren. In het eerste artikel van hun rubriek in 
het vakblad ‘FysioPraxis’ schrijven Onno Meijer van de VU 
Amsterdam en Maarten Prins van het Militair Revalidatie Centrum 
hierover11. Dit eerste artikel is met toestemming van de auteurs en 
de redactie van het vakblad overgenomen in deze aflevering (p. 122). 
 
Nieuwe baan voor kennisadviseur mevr. Natasha Dodonova 
(CEAG) 
Mevr. Natasha Dodonova, jarenlang als kennisadviseur werkzaam 
bij Defensie (CEAG), waarvan de laatste jaren in het geneeskundig 
functiegebied, heeft per 1 september de organisatie verlaten voor 
een nieuwe uitdaging op het gebied van kennismanagement buiten 
Defensie. Op bijgevoegde WIKI-pagina’s heeft ze een overzicht van 
kennismanagementprojecten binnen de gezondheidszorg 
organisatie12 en algemene informatie13 over kennismanagement 
vastgelegd, zodat deze opgebouwde kennis binnen de militaire 
gezondheidszorg geborgd is. 
 
Dr. Femke Noorman geselecteerd als Associate Scientific 
Member 
Dr. Femke Noorman, werkzaam bij de Militaire Bloedbank (MBB)  
en daar verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles 

en wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling is door de 
Biomedical Excellance for Safer Transfusion (BEST) Collaborative 
geselecteerd als Associate Scientific Member van deze organisatie. 
Dit is besloten naar aanleiding van de bijna 16 jaar opgebouwde 
kennis en ervaring met onder meer diepgevroren bloedproducten 
alsmede de publicaties, abstracts, posters en presentaties die zij 
onder regie en in samenwerking met C-MBB heeft uitgevoerd. 
De BEST is een gerenommeerd internationaal onderzoeksplatform 
dat bestaat uit verschillende wetenschappelijke onderzoekers uit 
verschillende landen. Het platform is bedoeld om in onderlinge 
samenwerking wetenschappelijk onderzoek te exploreren ter 
verbetering van transfusie- en bloedbank gerelateerde onderwerpen 
en om te komen tot standaardisatie van processen, procedures, 
richtlijnen en het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek. 
Naast wetenschappelijke onderzoekers maken ook certificerende 
instanties, zoals Food and Drug Administration (FDA (USA)) en 
Paul Ehrlich Instituut (DEU) deel uit van dit platform. BEST heeft 
reeds 66 artikelen gepubliceerd en voorts zijn 23 (klinische) studies 
in gang gezet. 
Door deelname aan dit forum kan de MBB haar voortrekkersrol op 
het gebied van cryopreservatie voortzetten en uitbouwen. 
Daarnaast biedt het de mogelijkheid ontwikkelingen en innovaties te 
blijven monitoren voor eventuele toepassing binnen Defensie. 
 
Nieuwbouw en verbouwing CMH 

Op 10 juli jl. hebben kolonel Bek  
(C-CMH) en dhr. Allers (MT-lid 
UMCU) een bijzondere bijlage van 
de samenwerkingsovereenkomst 
tussen het CMH en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 
ondertekend, waarmee onder andere 
de nieuwbouw en verbouwing van 
het CMH wordt geregeld. Uniek bij 

het project Nieuwbouw en renovatie van het CMH is dat de 
Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK) als 
zorgverzekeraar de realisatiekosten voor haar rekening neemt op 
basis van de door de DGO verleende zorg. Het UMCU maakt deel 
uit van de projectorganisatie, vanwege ruime ervaring met 
dergelijke verbouwingen. Dhr. Eikelboom is projectleider voor 
Defensie. Het duurt nog even voordat de eerste schep 
daadwerkelijk de grond in gaat, naar verwachting zal de verbouwing 
over twee jaar van start gaan.  
 
8-9 september: lezing HFM panel ‘Development of  
Evidence-based guidelines for the management of  
severely burnt patients’ 
Het Human Factors and Medicine Panel heeft op 8 en 9 september 
een lezing over brandwonden georganiseerd: “Development of 
Evidence-Based Guidelines for the management of Severely Burnt 
Patients”. De lezing heeft plaatsgevonden in België. Het programma 
en algemene (adres) gegevens zijn via bijgevoegde link14 terug te 
vinden. 

 
 

Noten: 
1. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20140714%20RMG035_tcm4-1172263.pdf 

2. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20035%2014-07-2014%20-%20bijlage%20B_tcm4-963120.doc 

3. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/2014046131_tcm4-1173907.PDF 

4. http://cdcdirect.mindef.nl/producten_diensten/categorieen/zorgenwelzijn/Arbo/7.1_Beeldschermbril.aspx 

5. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/MELDINGEN%20Folder%20reg%201%20april_tcm4-896167.pdf 

6. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DMG%20042_tcm4-963146.pdf 

7. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2014/september_2014/24_september_Nascholing_CMH.aspx 

8. http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/SG-A963.pdf 

9. http://wiki.mindef.nl/voorvallenonderzoek/index.php/Hoofdpagina 

10. http://www.npo.nl/helden-in-de-knel/15-07-2014/POW_00824761 

11. http://issuu.com/kngfdefysiotherapeut/docs/fysiopraxis6_juni-juli2014_def/26 

12. http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/Kennismanagementprojecten 

13. http://wiki.mindef.nl/kennismanagement/index.php/Hoofdpagina 

14. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2014/september_2014/Lezing_HFM_panel.aspx 

 
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: http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx en op de startpagina 
Gezondheidszorg Defensie: http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx 
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030-218 4247 of per e-mail: p.burema@mindef.nl 
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