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M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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

Masterclass Wet Werk Zekerheid en de praktijk van het Arbeidsrecht en 
Sociaal Zekerheidsrecht
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een feit! In 2015 werden het 
ontslagrecht en de werkloosheidwet (WW) ingrijpend gewijzigd. De nieuwe wet 
‘werken na de AOW-leeftijd’ is ingevoerd. Experts lichten de nieuwe wetgeving 
toe en geven inzicht in de gevolgen van deze wet voor werkgever, werknemer 
en uw praktijk. Deze masterclass bespreekt alle relevante actualiteiten uit het 
arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en 

professionals die adviseren over arbeid en gezondheid. Basiskennis 
over wetgeving van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en 
gerichte praktijkervaring is vereist!

Datum: 10 februari 2016

Aansluiting vinden bij uw doelgroep: Entertainment Education voor 
gezondheidsbevordering
Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. 
Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om kwetsbare groepen te betrekken 
bij gezondheidsthema’s. Dat kan via webseries, serious games, apps, drama-/
soapseries en interactieve beeldverhalen - ook wel Entertainment-Education 
(EE) genoemd. Deze strategie is vooral geschikt voor het bereiken van patiënten 
die laaggeletterd zijn en mensen die niet spontaan zoeken naar (medische) 
informatie.
Voor wie: gezondheid(communicatie) professionals, beleidmakers en 

onderzoekers die Entertainment-Education willen inzetten voor 
gezondheidsbevordering.

Data: 11 februari, 10 maart en 14 april 2016

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding van mensen met 
psychiatrische problematiek
In alle rokers zit de wens om ooit te stoppen met roken, ook bij mensen met 
psychiatrische problematiek. Onder professionals leeft vaak de gedachte “Roken? 
Moet je ze dat ook nog afnemen?” En er is behandelpessimisme: “deze rokers 
kunnen niet stoppen”. Vergroot uw kennis en vaardigheden om deze doelgroep te 
kunnen steunen in hun wens te stoppen met roken.
6,5Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden. 
Welke inschatting van risico’s kunt u maken ten aanzien van het werk, 
rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke interventiemogelijkheden 
heeft u?
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (geregistreerd en in opleiding), 

arboverpleegkundigen, huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 15 februari 2016
Locatie: Zwolle

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Veiligheid voorop!
Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden. 
Welke inschatting van risico’s kunt u maken ten aanzien van het werk, 
rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke interventiemogelijkheden 
heeft u?
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (geregistreerd en in opleiding), 

arboverpleegkundigen, huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 15 februari 2016
Locatie: Zwolle

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis
Zowel reumatoïde artritis als chronische nierschade trekken een zware wissel op 
het leven van patiënten. Verkrijg inzicht in de prognose en belastbaarheid van 

deze chronisch zieke patiënten. Hoe kunt u als zorgprofessional een rol spelen in 
hun participatiegedrag en empowerment? 
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen
Datum: 18 februari 2016

Introductie E-health
Op het digitale pad. E-health biedt geweldige kansen voor de gezondheidszorg. 
Nieuwsgierig? Met deze module bent u in één keer op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en ontdekt u hoe u e-health inzet in uw eigen werk.
Voor wie: professionals, managers of bestuurders in de public en occupational 

health
Datum: 18 februari 2016

Voorjaarsschool Arbeid & Gezondheid
Intensieve scholing waarin u in 2 dagen (met één kort avondprogramma) optimaal 
12 uur accreditatie verwerft. U volgt een gevarieerd programma over actuele 
zaken in de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde in een stimulerende ambiance, 
inclusief overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Data: 3 en 4 maart 2016
Locatie: Otterlo

Infectieziekten: Van cel tot melding
Maak kennis met de keten van infectieziektebestrijding: vanaf besmetting 
en verspreiding tot en met contactonderzoek en surveillance. Praktische 
verdiepingsmodule voor verpleegkundigen. 
Voor wie: verdiepingsmodule voor verpleegkundigen (hbo of vergelijkbaar 

niveau) die werkzaam zijn bij GGD, zorginstelling of kennisinstituut en 
zich verder willen specialiseren in het complexe werkveld van de AGZ.

 Data: 7 en 21 maart, 4 en 11 april 2016

Je werkdruk de baas!
Druk, druk, druk? Blijf uw werkdruk de baas en houd plezier in uw werk. Met veel 
handige inzichten en tools.
Voor wie: professionals werkzaam in de public en occupational health
Datum: 9 maart 2016

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en 
praktijkondersteuners
Help mensen veilig en gezond op reis met een advies-op-maat tijdens een 
reizigersspreekuur.
Voor wie: doktersassistenten en praktijkondersteuners die werkzaam zijn in 

een huisartsenpraktijk en die geen (of weinig) ervaring hebben met 
reizigersadvisering.

Datum: 10 maart 2016
Locatie: Rotterdam

Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen
Stuur uw cliënten veilig en goed voorbereid op reis.
Praktijkgerichte module waarin u inzicht krijgt in de achtergronden van de bel-
angrijkste infectieziekten op reis. Er wordt ingegaan op immuniseren, adviseren 
en malariaprofylaxe. U krijgt praktische informatie over de organisatie van een 
reizigersspreekuur. LCR geaccrediteerd.
Voor wie: huisartsen. U heeft bij voorkeur al enige ervaring met het geven van 

reizigersadviezen. 
Data: 10 en 11 maart 2016
Locatie: Rotterdam

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

Beste lezers,

In de laatste aflevering van 2015 (68-6) heb ik u uitgebreid 
geïnformeerd over de benoeming van ons redactielid 
kapitein ter zee-arts b.d. prof. dr. R.A. van Hulst tot 
bijzonder hoogleraar Anesthesiologie aan de Faculteit der 
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.
De volledige tekst van de oratie met de titel: “Hyperbare en 
duikgeneeskunde; therapie onder druk”, uitgesproken op  
6 november 2015, treft u in deze uitgave aan.
Natuurlijk zou ik graag naast deze boeiende oratie nog een 
aantal artikelen hebben willen plaatsen, maar helaas zijn 
deze ons niet aangeboden. Wellicht dat dit een aansporing 
mag zijn, ook in het vorige nummer is hier al op gewezen, 

voor potentiële schrijvers de pen ter hand te nemen om 
daaruit de nodige interessante kennis te laten vloeien. 
Met deze hint verwacht ik voor de nabije toekomst weer te 
kunnen beschikken over een mooie gevulde portefeuille.  
Een aantal toezeggingen is al ontvangen.

Rest mij u het allerbeste voor 2016 en veel leesplezier toe te 
wensen.

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

 I N H O U D        6 9 E  J A A R G A N G  –  J A N U A R I  2 0 1 6  –  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  6 9  –  J A N U A R Y  2 0 1 6  –  I S S U E  1 

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=masterclass-wet-werk-zekerheid-en-de-praktijk-van-het-arbeidsrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht&action=view&Scholing_Id=722&Uitvoering_Id=5605&Module_Id=838&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=masterclass-wet-werk-zekerheid-en-de-praktijk-van-het-arbeidsrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht&action=view&Scholing_Id=722&Uitvoering_Id=5605&Module_Id=838&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=aansluiting-vinden-bij-uw-doelgroep-entertainment-education-voor-gezondheidsbevordering&action=view&Scholing_Id=737&Uitvoering_Id=5620&Module_Id=2153&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=aansluiting-vinden-bij-uw-doelgroep-entertainment-education-voor-gezondheidsbevordering&action=view&Scholing_Id=737&Uitvoering_Id=5620&Module_Id=2153&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=voel-je-vrij-stoppen-met-roken-leefstijlbegeleiding-van-mensen-met-psychiatrische-problematiek&action=view&Scholing_Id=873&Uitvoering_Id=5759&Module_Id=2160&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=voel-je-vrij-stoppen-met-roken-leefstijlbegeleiding-van-mensen-met-psychiatrische-problematiek&action=view&Scholing_Id=873&Uitvoering_Id=5759&Module_Id=2160&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=geneesmiddelen-rijvaardigheid-en-werk&action=view&Scholing_Id=747&Uitvoering_Id=5630&Module_Id=220&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=belastbaarheid-bij-chronische-nierschade-en-reumatode-artritis&action=view&Scholing_Id=702&Uitvoering_Id=5585&Module_Id=1427&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=introductie-e-health&action=view&Scholing_Id=757&Uitvoering_Id=5640&Module_Id=1494&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=voorjaarsschool-arbeid-gezondheid&action=view&Scholing_Id=669&Uitvoering_Id=5549&Module_Id=708&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=infectieziekten-van-cel-tot-melding&action=view&Scholing_Id=835&Uitvoering_Id=5719&Module_Id=1710&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=je-werkdruk-de-baas&action=view&Scholing_Id=764&Uitvoering_Id=5647&Module_Id=1502&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-doktersassistenten-en-praktijkondersteuners&action=view&Scholing_Id=763&Uitvoering_Id=5646&Module_Id=1247&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-doktersassistenten-en-praktijkondersteuners&action=view&Scholing_Id=763&Uitvoering_Id=5646&Module_Id=1247&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-huisartsen&action=view&Scholing_Id=762&Uitvoering_Id=5645&Module_Id=1196&Opleiding_Id=64


4NMGT 69 - 1-20                           JANUARI 2016

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

Hyperbare en duikgeneeskunde; 
therapie onder druk

door kapitein ter zee-arts b.d. prof. dr. 
R.A. van Hulst

Het begin
De hyperbare geneeskunde bestaat  
in Nederland nu 55 jaar. Ik neem 
u eerst mee naar 1957, mijn 
geboortejaar. Toen begon professor 
Boerema te experimenteren met 
proefdieren in de recompressiekamer 
van de Koninklijke Marine in  
Den Helder. Boerema bracht 
proefdieren op een diepte van  
15 meter, gaf ze 100 procent zuurstof 
en koelde ze provisorisch af met 
zakken ijs. De professoren Meijne en 
Vermeulen-Cranch gingen mee de  
diepte in. Mevrouw Vermeulen-Cranch  
was de eerste hoogleraar 
anesthesiologie in Nederland. De 
proefdieren waren gekocht op de 
veemarkt in Purmerend of Schagen, 
onderweg van Amsterdam naar  
Den Helder.
Tijdens de experimenten in  
Den Helder werden in het arteriële 
bloed zuurstofwaarden gemeten van 
1500 tot 2000 millimeter kwikdruk. 
Onder hyperbare omstandigheden 
heeft zuurstof in het plasma een 
hoge oplosbaarheid. Daardoor 
kan er ook een veel grotere 
zuurstofconcentratie diffunderen 
naar de weefsels, die zo beschermd 

Mevrouw de rector magnificus, mijnheer de decaan, leden van het curatorium van de leerstoel Anesthesiologie, in het 
bijzonder hyperbare en duikgeneeskunde, leden van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum, admiraals, 
generaals, hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en zusterfaculteiten, zeer gewaardeerde familie, collega’s en 
vrienden.

worden tegen hypoxie. Op basis van 
de uitgebreide serie experimenten 
werd destijds geconcludeerd dat een 
circulatiestilstand mogelijk was tot  
10 minuten bij een 
lichaamstemperatuur van 28 graden 
en circa 30 minuten bij 20 graden1. 

Ook toonde Boerema aan dat op 
een diepte van 15 meter, in de 
recompressiekamer, zó veel zuurstof 
oplost in het bloed, dat er theoretisch 
geen hemoglobine nodig is voor het 
zuurstoftransport in het menselijk 
lichaam.
Boerema’s legendarische publicatie 
Life without blood wordt in de 
hyperbare geneeskunde nog 
regelmatig gebruikt als referentie in 
literatuurlijsten2. Dit toonaangevende 
onderzoek leidde in 1959 tot de 
aanschaf van de hyperbare kamer in 
het Wilhelmina Gasthuis.  
Professor Boerema had daar  
150.000 gulden voor nodig, destijds 
een immens bedrag. De Rockefeller 
Foundation ondersteunde in de jaren 
50 weliswaar ruimhartig goede doelen 
in Europa, maar zag weinig heil in de 
tank van Boerema. Maar een patiënt 
van hem, ‘de olievatenkoning’  
Bernard van Leer, schonk zijn 

geneesheer 100.000 gulden. En zo 
kwam de tank er uiteindelijk toch.
Op 28 december 1960 vond de eerste 
hartoperatie plaats in de hyperbare 
kamer van het Wilhelmina Gasthuis. 
De geschiedenis leert dat die 
slechts kort dienst heeft gedaan als 
operatiekamer. Boerema’s uitvinding 
werd vrij snel ingehaald door de  
hart-longmachine, die was ontwikkeld 
in de Amerikaanse Mayo Clinic. 
Er werden alleen nog kinderen 
geopereerd in het Wilhelmina Gasthuis, 
omdat voor hen de hart-longmachine 
tot in de jaren 70 onvoldoende verfijnd 
was. In 1983 verhuisde de hyperbare 
kamer van het Wilhelmina Gasthuis 
naar het toen ontstane Academisch 
Medisch Centrum (AMC). De tank heeft 
naar mijn beste weten de status van 
oudste operationele oldtimer van het 
ziekenhuis.
De eerdergenoemde arterieel  
gemeten zuurstofwaarden van  
1500 tot 2000 millimeter kwikdruk 
leiden vaak tot vragen bij klinische 
collega’s die niet bekend zijn met 
hyperbare geneeskunde. Voordat ik 
meer ga zeggen over de klinische 
toepassingen van de hyperbare 
geneeskunde, wil ik graag de 
geschiedenis en de ontdekking van  
het gas zuurstof belichten.
In 1774 werd zuurstof voor het eerste 
beschreven door Priestley, die het 
door een chemische reactie kon 
bereiden. Door gebruik te maken van 
een brandglas waar zonlicht wordt 
gefocust op kwikoxide, ontstonden 
enkele volumeprocenten zuurstof. Hij 
observeerde dat een kaars harder 
brandde in een zuurstofrijke omgeving. 
Zijn quote ‘Nature has provided us 
with air as good as we deserve’ is 
beroemd3,4. 

Toestemming voor overname van de oratie in het 
NMGT is door de Universiteit van Amsterdam 
verleend.
Foto’s oratie: Paul Tolenaar.
Artikel ontvangen december 2015.

Afb. 1: De eerste hartoperatie onder hoge druk in het Wilhelmina Gasthuis, 28 december 1960. 
Van links naar rechts: A. Bulterijs, J. Boerema, T. Jansen, dr. N.G. Meyne, M.J. Kamermans,  
J.G. Koppe, prof. D.M.G. Vermeulen-Cranch, dr. W.H. Brummelkamp.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzonder hyperbare en 

duikgeneeskunde, aan de Faculteit der Geneeskunde  
van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 6 november 2015

http://www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-5436weboratie_Van_Hulst_-_DEF.pdf
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Een tijdgenoot van Priestley, de 
Zweedse onderzoeker Scheele, 
noemde zuurstof ‘fire air’ oftewel 
‘vuurlucht’.
In 1794 toonde Lavoisier aan dat 
zuurstof aanwezig is in lucht en water 
en nodig is voor ademhaling en 
verbranding. De benaming ‘oxygenium’ 
werd gegeven omdat men dacht dat 
het onmisbaar was om zuren samen te 
stellen.
Zuurstof kan in hoge dosering giftig 
zijn. Dit is voor het eerst beschreven  
in 1878 door Paul Bert. Hij was 
professor fysiologie aan de universiteit 
Sorbonne in Parijs. Hij observeerde 
dat vogels toevallen kregen bij een 
luchtdruk van ongeveer 10 bar, terwijl 
dat met 100 procent zuurstof in plaats 
van lucht al gebeurde bij 2 bar. 
Deze waarden zijn inmiddels 
basiskennis voor een duiker, maar niet 
voor de clinicus die onbekend is met 
hyperbare omstandigheden. Ik kom 

op deze bevindingen later terug, als 
ik spreek over toegepast onderzoek 
voor het militaire duiken onder extreme 
omstandigheden.
In 1899 beschreef de Schotse fysioloog 
James Lorraine Smith dat proefdieren 
die 100 procent zuurstof ademen, in  
een tijdsbestek van drie tot vijf dagen  
heftig kortademig en koortsig worden  
en komen te overlijden door 
zuurstoftekort. Bij bestudering van 
de longpreparaten werd een ernstige 
ontsteking gevonden met stuwing en 
bloeding op alveolair niveau.
De toxische effecten van een hoge 
zuurstofconcentratie op de longen én 
de hersenen zijn belangrijk voor zowel 
klinische patiënten als voor militaire, 
professionele en sportduikers.
De huidige behandelingstabellen 
voor de hyperbare geneeskunde, 
die gebruikt worden in de kliniek, 
zijn berekend op de tijdsduur van 
de blootstelling en de partiële 

zuurstofdruk. Dit kan zowel de patiënt 
zijn die een aantal weken wordt 
behandeld voor stoornissen in de 
wondgenezing of late radiatieschade, 
als de acute patiënt die behandeld 
wordt voor een duikongeval of 
koolstofmonoxidevergiftiging. De 
kans op pulmonale klachten is voor 
deze patiënten zeer klein. En de kans 
op een acute zuurstofvergiftiging is 
ongeveer een op de 10.000, een 
acceptabel risico voor de behandeling.
Internationaal bestaat de hyperbare 
geneeskunde al sinds begin 1900 en 
zoals eerder gezegd in Nederland 
vanaf begin jaren 50. Officieel met de 
tank van Boerema in 1960, maar omdat 
hij zijn onderzoek destijds verrichtte 
in de recompressiekamer van de 
Koninklijke Marine, was het officieuze 
begin eerder. In die tijd gebruikte 
de marine de kamer al voor het 
behandelen van decompressieziekte 
van militaire duikers en voor toegepast 
wetenschappelijk onderzoek.
Tegenwoordig zijn er hyperbare kamers 
in verschillende Nederlandse plaatsen. 
Wouter Sterk gaf daartoe in 1995 de 
aanzet in het Ziekenhuis Bethesda 
te Hoogeveen. Deze emeritus 
hoogleraar onderwaterfysiologie 
was daar toen anesthesioloog. 
Inmiddels zijn er ook hyperbare 
kamers in Sneek, Rotterdam, Rijswijk, 
Waalwijk, Arnhem, Geldrop en Goes. 
Alle centra behandelen patiënten 
met diverse aandoeningen die in 
aanmerking komen voor hyperbare 
zuurstoftherapie. Den Helder, het 
AMC en Goes kunnen ook mensen 
na duikongevallen behandelen, en 
intensivecarepatiënten.

Therapie onder druk
De titel van mijn oratie is Hyperbare 
en duikgeneeskunde: therapie onder 
druk. Ik heb deze titel gekozen om 
de fysische aspecten van het ‘onder 
druk’ zijn te kunnen uitleggen, maar 
ook om de andere meer figuurlijke 
betekenissen te behandelen. Het 
gegeven dat patiënten in de hyperbare 
kamer onder druk gebracht worden  
op diepten variërend van circa  
12 tot 18 meter om de therapeutische 
effecten van zuurstof te ondergaan, 
lijkt me inmiddels voor iedereen 
duidelijk. De zorgprofessionals kennen 
de voorwaarden, risico’s en contra-
indicaties van de hyperbare therapie.
Er zijn twee belangrijke 
aandachtspunten die ik graag met u 
wil bespreken, namelijk de kritiek op 
het wetenschappelijk deel van het 
vakgebied en de deskundigheid van de 
uitvoerende beoefenaars. Beide items 
leggen figuurlijk druk op het vakgebied 
van de hyperbare geneeskunde en 
haar beoefenaars en belemmeren 

Afb. 2 en 3: Hyperbare kamer van het Duikmedisch Centrum in Den Helder, anno 1957 en 2015.
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de ontwikkeling naar een verdere 
professionalisering.
Er is kritiek op de hyperbare 
geneeskunde vanuit de professionele 
hoek. Die is niet nieuw, want in 1987 
verscheen al een artikel in Chest met 
de weinig vleiende titel Therapy in 
search of diseases5. Tegenwoordig 
is een van de argumenten dat goede 
dubbelblinde en gerandomiseerde 
studies in ons vakgebied ontbreken.  
Er zijn inderdaad slechts enkele 
studies over radiatieschade en de 
diabetische voet, bij kleine groepen  
van zo’n 35 tot 75 patiënten6,7.
Het is mijn stellige mening dat de 
critici vaak onvoldoende kennis 
hebben van het vakgebied om hier een 
gefundeerde mening over te hebben. 
Het uitvoeren van dubbelblinde 
en gerandomiseerde studies in de 
hyperbare geneeskunde heeft de 
nodige bezwaren en problemen, 
los van een aantal risico’s voor de 
patiënten. Ik zal u uitleggen welke.
Allereerst kunnen we de patiënten  
die fungeren als controlegroep voor  
de onderzoeksgroep (die op diepte  
100 procent zuurstof ademt) niet 
zomaar lucht laten ademen in de 
hyperbare kamer. Het ademen van 
lucht in de hyperbare kamer op  
15 meter diepte is het equivalent  
van 50 procent zuurstof aan de 
oppervlakte, namelijk 20 procent 
aan de oppervlakte vermenigvuldigd 
met de factor druk van in dit geval 
2,5. Dit zuurstofpercentage van 50 
kan in theorie al een therapeutisch 
effect hebben. Zo publiceerde het 
gezaghebbende New England Journal 
of Medicine in 2000 een grote klinische 
trial. Die toonde aan dat 80 procent 
zuurstof ademen gedurende  
twee uur de kans op wondinfecties 

na colorectale chirurgie halveerde8. 

Om zo’n therapeutisch effect van lucht 
onder hyperbare omstandigheden 
teniet te doen, kan men in theorie 
de controlegroep een mengsel laten 
ademen van 8 procent zuurstof op 
een diepte van 15 meter. Daar is 
de druk 2,5 bar; vermenigvuldigd 
met 8 procent geeft dat 20 procent 
zuurstof. Als men echter vervolgens 
de concentratie van stikstof in het 
ademmengsel bekijkt, betekent dit een 
duik op een diepte van 19 meter. Deze 
duik geeft een kans van 9 procent 
op decompressieziekte, ofwel een 
verlenging van de behandelingstabel 
met ruim 60 minuten om de patiënten 
zonder decompressieziekte aan de 
oppervlakte te krijgen. Beide scenario’s 
zijn extra belastend en onacceptabel 
voor de patiënt, los van het feit dat de 

medisch-ethische commissie ze nooit 
zal goedkeuren. Bovendien zullen 
de technische aanpassingen van de 
kamer kostbaar zijn als de patiënt door 
middel van maskers at random lucht 
of zuurstof moet worden gegeven. Het 
kan ook leiden tot misverstanden bij 
bedienend personeel en resulteren 
in het geven van een verkeerd 
ademmengsel aan patiënten die niet in 
het onderzoek geïncludeerd zijn.
In de studies waarbij de controlegroep 
een gefingeerd duikprofiel onderging, 
werd men in de hyperbare kamer naar 
1,15 tot 1,3 bar gebracht, dieptes van 
1,5 tot 3 meter waarbij de patiënten op 
masker lucht ademen. Op deze manier 
is het behandelprofiel zo realistisch 
mogelijk nagebootst en kunnen 
patiënten niet differentiëren of ze met 
lucht of zuurstof behandeld worden. 
Deze behandelingen moeten dan wel 
plaatsvinden op andere tijdstippen dan 
de reguliere behandelingen, dus niet 
samen met de onderzoeksgroep omdat 
die op andere dieptes behandeld 
wordt.
Overigens is het ondergaan van een 
behandeling op beperkte diepte niet 
geheel zonder risico. In de studie door 
Lohndahl7, waarbij de placebogroep 
naar diepte werd gebracht, zijn 
barotrauma’s beschreven van  
de oren en sinussen en kregen  
vier patiënten buisjes geplaatst om 
de serie behandelingen af te kunnen 
maken. De vraag is of het ethisch 
verantwoord is om patiënten in de 
beschreven situatie wel de risico’s te 
laten lopen van de hyperbare therapie 
en niet het therapeutische effect te 
laten ondervinden van de hyperbare 
zuurstof.
Kort samengevat is het technisch 
moeilijk en medisch-ethisch 

Afb. 5: Onder leiding van de pedel wordt prof. R.A. van Hulst begeleidt door het cortège en de 
plaatsvervangend rector magnificus naar het katheder gebracht.

Afb. 4: Voorafgaande aan de oratie prof. R.A. van Hulst in gesprek met prof. R. Balm, hoogleraar 
Vaatchirurgie en oud-collega Koninklijke Marine Reserve. 
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niet acceptabel om een goed 
gerandomiseerd dubbelblind 
onderzoek uit te voeren in de 
hyperbare geneeskunde, met een 
controlegroep die lucht ademt in de 
hyperbare kamer.
Een ander voorbeeld dat ik wil 
gebruiken is dat wat collega  
De Ru, kno-arts in het Centraal 
Militair Hospitaal, beschrijft in zijn 
artikel9. We gebruiken als artsen het 
adagium ‘primum non nocere’. In 
goed Nederlands: ‘in elk geval geen 
kwaad doen’. Een therapie is echter 
nooit 100 procent succesvol en heeft 
soms bijwerkingen. Daarom zullen 
we de resultaten en de mogelijke 
bijwerkingen van behandelen 
moeten afwegen tegen de ernst 
van de ziekte of aandoening. Het 
benadrukken van nadelige effecten van 
hyperbare zuurstoftherapie, te weten 
barotrauma’s op kno-gebied, zonder 
goed te kijken naar de therapeutische 
effecten ervan, is kortzichtig en doet de 
patiënt tekort. De langetermijngevolgen 
van een acute doofheid en de impact 
van een blijvende doofheid kunnen 
ernstig zijn. En als er dan aanwijzingen 
zijn voor een positief effect van 
hyperbare zuurstof, mogen we 
patiënten die therapie niet onthouden. 
Acute doofheid is internationaal 
inmiddels een erkende indicatie voor 
hyperbare behandeling, maar wordt 
in Nederland nog steeds niet door de 
zorgverzekeraars vergoed.
Ook is het de vraag of het dogma 
van de ‘evidence based medicine’ de 
discussie over andere vormen van 
wetenschappelijk onderzoek niet in 
de weg staat. Ik hoop dat u mij niet 
verkeerd begrijpt. Ik onderschrijf dat 
wetenschappelijk onderzoek fatsoenlijk 
en volgens de hoogst mogelijke 
standaard moet worden uitgevoerd. 
Maar als dit niet mogelijk is, zal er naar 
een andere methode als ‘next best’ 
gekeken moeten worden.
Ook collega Smulders, hoogleraar 
interne geneeskunde, stelt dat de 
bedenker van de evidence based 
medicine (EBM), David Sackett, die 
EBM nooit geïnterpreteerd heeft zoals 
nu in de wetenschap opgeld doet10. 

Sackett heeft gezegd dat EBM de 
integratie omvat van de klinische 
expertise, in combinatie met het 
best beschikbare externe bewijs11. 

Helaas wordt de EBM nu gebruikt 
door overheden, verzekeraars en ons 
allemaal, om soms wat selectief te zijn 
in het kiezen van de wetenschappelijke 
informatie die tot ons komt. Of om per 
definitie onderzoeksresultaten af te 
wijzen die niet voldoen aan de gouden 
standaard van de gecontroleerde, 
dubbelblinde randomized controlled 
trial (RCT).

We hebben als hyperbare centra in 
Nederland wel de plicht om goed 
onderzoek uit te voeren als alternatief 
voor RCT’s. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan observationele 
klinische studies of prospectieve 
cross-overstudies. Deze vormen van 
onderzoek staan een stapje lager in de 
hiërarchie van ons ‘evidence based’ 
denken, maar zijn daarom niet minder 
zinvol. Het gebruik van internationale 
gestandaardiseerde vragenlijsten 
of andere ‘patient related outcome 
measurements’, oftewel PROMS, 
is een voorwaarde voor onderzoek 
waarbij andere meetbare parameters 
niet voorhanden zijn. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het kwantificeren 
van de fibrose na bestraling van 
borstkanker. Het meten van de 
kwaliteit van leven van patiënten 
door middel van deze vragenlijsten 
is een waardevolle en inmiddels 
geaccepteerde methodiek voor 
wetenschappelijk onderzoek.
Een andere voorwaarde voor goede 
observationele studies is voldoende 
omvang. Er moeten immers veel 
patiënten geïncludeerd worden om 
tot betrouwbare resultaten te komen. 
Voor schaalvergroting en meer 
databestanden zullen de hyperbare 
centra in Nederland beter moeten 
samenwerken, wellicht ook met andere 
centra in het buitenland. Voor de 
hyperbare geneeskunde in Nederland 
is dit een belangrijke voorwaarde 
voor overleving. Er is immers een 
spanningsveld tussen enerzijds het 
ministerie en de zorgverzekeraars 
als het over kosten en vergoedingen 
gaat en anderzijds de positieve 
therapeutische effecten van de 
hyperbare geneeskunde.
Internationaal zullen we de resultaten 
moeten publiceren in vakbladen buiten 

onze eigen discipline. We hoeven 
immers niet onszelf te overtuigen, maar 
de collega’s van de vakgebieden van 
waaruit we nu de meeste patiënten 
krijgen. Bijvoorbeeld radiotherapeuten, 
oncologisch chirurgen en betrokkenen 
bij de zorg voor diabetespatiënten.

Hyperbare geneeskunde als 
vakgebied
De hyperbare geneeskunde is 
een vakgebied dat geen officieel 
specialisme kent. Historisch werd 
de duikgeneeskunde uitgeoefend 
door de duikerartsen van de marine 
in Den Helder, waar duikers met 
decompressieziekten en arteriële 
gasembolieën behandeld werden. 
De interne opleiding duurde ruim 
twee jaar en voldeed uitstekend 
in de militaire omgeving. Het 
Duikmedisch Centrum (DMC) is in 
1994 in de Staatscourant genoemd als 
nationaal expertisecentrum voor het 
behandelen van duikongevallen van 
sport-, beroeps- en uiteraard militaire 
duikers. Nog steeds is er de unieke 
expertise van militaire duikerartsen 
en de recompressiefaciliteit van de 
Duik- en Demonteergroep. Duikers met 
ernstige neurologische vormen van 
decompressieziekte kunnen er met 
andere gasmengsels zoals helium-
zuurstof behandeld worden op grotere 
dieptes tot 50 meter. Er is een continue 
opstelling beschikbaar, 24 uur per dag, 
waarbij ook geïntubeerde patiënten 
behandeld kunnen worden.
In het AMC is de bedrijfsvoering altijd 
in handen geweest van de afdeling 
Chirurgie. Met ondersteuning van 
het instrumenteel-technische bedrijf 
en door de marine duikmedisch 
opgeleide verpleegkundigen is er 
een goedlopende faciliteit waar grote 
groepen patiënten adequaat en 

Afb. 6: Sfeeropname van de Lutherse kerk.
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zorgvuldig hyperbare zuurstoftherapie 
krijgen.
Inmiddels is er de afgelopen vijftien 
jaar het een en ander veranderd in de 
hyperbare geneeskunde in Nederland. 
Er zijn negen hyperbare centra. Ze 
zijn verbonden aan ziekenhuizen 
of fungeren als zelfstandig 
behandelcentrum en worden geleid 
door directieleden van wie er één 
medisch directeur is. De achtergrond 
van deze collega’s varieert: huisarts, 
marinearts, bedrijfsarts, anesthesioloog 
en chirurg. Hun opleiding in de 
hyperbare en duikgeneeskunde 
verschilt sterk: bij de marine, soms 
in het buitenland door middel van 
cursussen en stages bij andere 
centra en vaak ‘training on the job’, 
soms onder wat onduidelijk toezicht. 
Ik wil overigens niet stellen dat er 
onvoldoende of slechte zorg wordt 
geleverd, maar ik heb de overtuiging 
dat het vakgebied zich in de toekomst 
moet ontwikkelen naar een duidelijk 
professionele standaard qua opleiding 
en ervaring. Internationaal zijn er 
uitstekende voorbeelden van hoe deze 
opleiding is vorm te geven. In Australië 
ligt de opleiding bij de nationale 
vereniging van anesthesiologie. 
Het is geen harde voorwaarde dat 
men anesthesioloog of intensivist 
moet zijn. Maar bij een andere 
medische achtergrond dient men wel 
aantoonbare ervaring te hebben in 
bijvoorbeeld ‘airway management’ 
of acute geneeskunde. Als basis is 
een opleiding in de duikgeneeskunde 
voorgeschreven van twee weken, 
omdat bij patiënten en personeel in 
een klinische hyperbare kamer allerlei 
duikmedische problematiek naar 
voren kan komen. Ik denk daarbij aan 
barotrauma’s in het kno-gebied, de 

berekening van herhalingsduiken bij 
personeel dat meerdere keren per dag 
wordt ingezet en gezondheidseffecten 
bij langdurige werkzaamheden 
in de hyperbare kamer. Na deze 
basisopleiding dient men dan onder 
toezicht van een geregistreerde 
hyperbaar-geneeskundige arts 
praktijkervaring op te doen gedurende 
zes tot twaalf maanden, in de vorm van 
een fellowship. Dit opleidingstraject 
wordt afgerond met een scriptie op 
masterniveau of een publicatie in het 
vakgebied.
In de Verenigde Staten ligt de 
registratie van de opleiding en 
bevoegdheden bij de American Board 
of Preventive Medicine, vergelijkbaar 
met de Sociaal Geneeskundige 
Registratie Commissie in ons land. De 
opleiding in de Verenigde Staten ziet er 
in grote lijnen uit zoals in Australië.
In Nederland is de zaak nog 
complexer, in die zin dat de Arbowet 
voorschrijft dat er bij een hyperbare 
kamer bedrijfsgeneeskundige expertise 
voorhanden moet zijn. Ofschoon 
vanuit het verleden erg gericht op de 
duikwetgeving ‘Arbeid onder overdruk’, 
is het mijns inziens ook noodzakelijk 
dat een hyperbaar centrum kennis 
en expertise heeft wat betreft de 
geneeskundige aspecten in de 
bedrijfsvoering. U hoort mij niet zeggen 
dat er per se een bedrijfs- of duikerarts 
bezig moet zijn met patiëntenzorg, 
maar ik vind wel dat een duikerarts 
technici, verpleegkundigen en artsen 
moet keuren. Arbogerelateerde 
onderdelen van het kwaliteitssysteem 
van een hyperbaar centrum moeten 
door een gekwalificeerde bedrijfs- of 
duikerarts beoordeeld worden.
De hyperbare geneeskunde heeft een 
aantal intrinsieke factoren (werken 

onder overdruk) en specifieke risico’s 
(werken met hoge zuurstofdruk). De 
kennis hiervan mag niet te vrijblijvend 
zijn. Het uiteindelijke doel moet zijn dat 
we op basis van een gestructureerde 
en erkende opleiding door 
zorgprofessionals goede en veilige 
zorg kunnen geven aan patiënten en 
werknemers van hyperbare kamers.
Ik zie het dan ook als een van mijn 
taken als hoogleraar om samen met 
het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Hyperbare 
Geneeskunde en een delegatie van 
collega’s van de andere centra, in 
gesprek te gaan met de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG), 
het ministerie van Sociale Zaken en 
wellicht de Geneeskundige Inspectie, 
over de mogelijkheden voor een 
opleidingstraject c.q. subspecialisme in 
de hyperbare en duikgeneeskunde. Ik 
realiseer me ook dat dit een lang traject 
gaat worden. Daarbij verwacht ik van 
de collega’s die nu werkzaam zijn in 
het vakgebied, dat ze over hun eigen 
sentimenten en belangen heen zullen 
stappen. Gesprekken met de KNMG 
en de specialistenverenigingen over 
een toekomstig opleidingscurriculum 
vereisen brede deskundigheid en 
solidariteit binnen de doelgroep.

Onderzoek in het militair-
geneeskundige domein
De Koninklijke Marine is bijna  
dertig jaar mijn werkgever geweest 
en heeft nu mijn bijzonder 
hoogleraarschap ingesteld. Met 
mijn achtergrond als hoofd van 
het DMC heb ik ruim twintig jaar 
inhoud kunnen geven aan toegepast 
wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de duikgeneeskunde 
en daarmee samenhangend ook de 
medische aspecten aan boord van 
onderzeeboten.
Er is onderzoek gedaan naar 
de gezondheidseffecten van het 
langdurig aan boord zijn van 
onderzeeboten - een specifieke leef- 
en werkomgeving. Bij personeel dat 
daar in een periode van minimaal 
vijftien jaar verbleef, is het verloop 
van de longfunctie jaarlijks gemeten 
en zijn er neuropsychometrische 
testen uitgevoerd. Hieruit bleek dat er 
geen gezondheidskundige problemen 
zijn opgetreden in deze populatie. 
Uiteraard is rekening gehouden 
met ‘healthy worker’-effecten en 
bias ten gevolge van vroegtijdige 
uitval van personeel. Aan boord zijn 
luchtmetingen gedaan gedurende 
normale vaarperioden en extreme 
situaties en er zijn adviezen gegeven 
over richtlijnen en voorschriften voor 
de luchthuishouding. Op verzoek van 

Afb. 7: Cortège met onder andere als leden; K. Visser, schout-bij-nacht b.d., voorzitter van het 
curatorium en prof. mr. P. van Vollenhoven.
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de staatssecretaris is destijds een 
rapport geschreven over de medische 
aspecten en mogelijkheden van een 
gemengde bemanning aan boord van 
onderzeeboten. Heel veel van deze 
informatie is niet gepubliceerd in  
‘peer-reviewed’ tijdschriften, deels 
omdat het maar voor een heel kleine 
doelgroep zinvolle wetenschappelijke 
informatie was, en soms ook omdat 
de informatie geclassificeerd moest 
blijven. Daarentegen zijn de meeste 
resultaten van duikmedisch onderzoek 
wel gepubliceerd, omdat de doelgroep 
veel groter is. Immers, de internationale 
duikgemeenschap telt naast militaire 
duikers ook beroepsduikers en een 
grote groep sportduikers.
De afgelopen jaren heeft de staf van 
het Comnmando Zeestrijdkrachten mij 
de ruimte gegeven om zelf onderzoek 
te doen en te laten doen door jonge 
onderzoekers en daarover ook te 
publiceren in reguliere medische 
tijdschriften. Op deze manier 
kon het DMC zich profileren als 
expertisecentrum binnen Defensie, 
maar ook naar civiele partners, 
overheid en academische centra.
Een van de onderzoeksprojecten 
die we hebben uitgevoerd en waar 
ik graag naar wil verwijzen, betreft 
de pulmonale toxiciteit van zuurstof 
bij duikers. Collega Van Ooij, nu 
senior onderzoeker bij het DMC, is 
daar in 2013 op gepromoveerd12. Het 
onderzoek stond onder leiding van 
promotor en collega Peter Sterk,  
zelf had ik de taak als copromotor.
Speciale eenheden van het  
Korps Mariniers en het Korps 
Commandotroepen duiken met  
100 procent zuurstof via een speciaal 
ontwikkelde duikset gedurende een  
maximumtijdsduur van 3 uur op 

7 meter. Dit zijn waarden die qua 
diepte en zuurstofexpositie in de 
NATO-duikvoorschriften onder de 
extreme duiken vallen. Zij beoefenen 
deze duiken tijdens hun training en 
operationele inzet in vredestijd en 
bij missies. Bij deze duik bestaat 
er een reële kans op een acute 
zuurstofvergiftiging van het centrale 
zenuwstelsel, die zich uit als een 
epileptische aanval. U begrijpt: 
een absoluut onwenselijke situatie 
onder water. In het verleden hebben 
we al onderzoek uitgevoerd in 
hoeverre we tijdens de keuring deze 
gevoeligheid voor de acute vergiftiging 
konden screenen. Helaas bleek de 
zogenoemde zuurstoftolerantietest bij 
aspirant-duikers geen voorspellende 
waarden te hebben. Deze test, 
tot medio jaren 90 een onderdeel 
van de duikerkeuring, is uit het 
keuringsprotocol gehaald. De latere 
publicaties hierover hebben ertoe 
geleid dat de meeste NATO-landen 
deze test ook hebben verwijderd uit 
de keuringsmethodiek voor militaire 
duikers13.
Het tweede effect betreft de toxiciteit 
van zuurstof op de longen. De 
eerdergenoemde exposities tijdens 
het duiken zijn rekenkundig te 
benaderen met de Unit Pulmonary 
Toxicity Dosage, de UPTD. Die 
eenheid is gerelateerd aan de 
daling van de vitale capaciteit; 
deze longfunctieparameter kan vrij 
eenvoudig worden gemeten. Iedere 
duiker, duikleider en duikerarts kent 
dit begrip en kan met deze waarden 
rekenen bij individuele blootstellingen 
aan zuurstofconcentraties onder 
overdruk. De UPTD is in de jaren 70 
gevalideerd door de Amerikaanse 
marine, waarbij de proefpersonen 

langdurig zuurstof ademden onder 
comfortabele, warme omstandigheden 
in een recompressiekamer, zonder 
arbeid te verrichten. U begrijpt dat de 
werkomstandigheden van militaire 
duikers anders zijn: zij duiken veelal in 
koud water en verrichten inspanning 
door het zwemmen.
We hadden het idee dat de gemeten 
vitale capaciteit een parameter was 
met de nodige beperkingen om een 
beginnende pulmonale zuurstoftoxiciteit 
te meten. Uit de kliniek, maar ook uit de 
oude observaties van Lorraine Smith, 
weten we dat de ontstekingsreactie 
door zuurstof begint op het niveau 
van de alveoli. Daarbij ontstaat 
eerst een exsudatieve fase met 
longoedeem en na enkele dagen een 
proliferatieve fase met de vorming van 
hyalinemembranen. Uiteindelijk kan dit 
leiden tot lokale interstitiële fibrose, een 
irreversibele longbeschadiging.
Gezien de reacties op alveolair 
niveau hebben we op het DMC 
uitgebreid gemeten bij duikers, door 
middel van diffusiemetingen met 
koolstofmonoxide en stikstofmonoxide. 
Deze zogenoemde transferfactor is een 
goede marker voor ontstekingsreacties 
op alveolair niveau. Er is gemeten bij 
duikers onder water met verschillende 
duikprofielen qua duiktijd en diepte. 
Opvallend was de bevinding dat het 
duiken met zuurstof op 5 meter diepte 
gedurende 3 uur, geen effecten had  
op de longdiffusiemetingen en dus 
veilig was.
Exposities van 1 uur op 9 meter 
diepte lieten daarentegen wel 
afwijkingen zien: er was een 
significantie afname van alveolair 
volume en diffusiecapaciteit voor 
koolstofmonoxide. Dit betekent dat 
het meten van de diffusiecapaciteit 
een gevoeliger instrument blijkt te zijn 
voor het bepalen van de pulmonale 
zuurstofvergiftiging dan de meting van 
de vitale capaciteit. Deze bevindingen 
maken eveneens duidelijk dat het 
veelgebruikte UPTD-model niet 
bruikbaar is om subtiele veranderingen 
van de pulmonale toxiciteit te meten. 
Dit is relevant voor de exposities 
van de marineduikers, omdat we nu 
weten dat het enerzijds veilig is om de 
eerdergenoemde duiken uit te voeren 
en anderzijds dat de ontstekingsreactie 
die we meten niet leidt tot irreversibele 
beschadigingen van de longen.
In de laatste studie van collega 
Van Ooij heeft hij bij de duikers 
uitgeademde vluchtige, organische 
componenten gemeten, de 
zogenoemde VOC’s. Het doel hiervan 
is om met deze techniek, die ook in 
de kliniek gebruikt wordt voor het 
detecteren van longziekten, een 
specifiek ademprofiel te meten voor 

Afb. 8: Prof. R.A. van Hulst pleit voor een intensievere samenwerking tussen AMC en Defensie 
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
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de pulmonale toxiciteit. Dit profiel 
zou dan ook gebruikt kunnen worden 
in de kliniek om bij IC-patiënten de 
effecten van de zuurstof op de longen 
te meten. Uiteraard zijn dit vaak 
pulmonaal complexe patiënten met 
veel comorbiditeit, maar de overlap 
vanuit het operationele onderzoek 
met toekomstig klinisch onderzoek is 
een bron voor nieuwe ideeën in de 
wetenschap.
De tweede onderzoekslijn betreft het 
onderzoek van collega Weenink. Hij 
heeft experimenteel onderzoek gedaan 
naar cerebrale luchtembolieën14. 

Dit is naast decompressieziekte 
een beruchte duikersziekte die kan 
leiden tot ernstige invaliditeit en 
dood. In de militaire wereld kunnen 
luchtembolieën bij verschillende 
groepen personeel voorkomen. 
Duikers lopen risico’s bij bergings- en 
mijnbestrijdingsoperaties, personeel 
van onderzeeboten bij trainingen 
en ontsnappingen uit gestrande 
onderzeeboten en vliegers bij snelle 
decompressies tijdens hun vlucht. 
Al deze groepen hebben gemeen 
dat er geen recompressiefaciliteit in 
de nabijheid aanwezig is en dat er 
onherroepelijk vertraging optreedt bij 
de therapeutische behandeling. Dit 
kan een negatief effect hebben op 
de klinische uitkomst van de patiënt 
en zijn toekomstige operationele 
geschiktheid.
Luchtembolieën kunnen in het 
ziekenhuis ook als iatrogeen incident 
optreden bij grote vaatoperaties, 
verwijdering van intravasculaire 
lijnen en bijvoorbeeld puncties van 
de long. Het is voor de clinicus dan 
ook relevant om deze complicaties te 
herkennen en te overleggen met een 
hyperbaar centrum. De desbetreffende 
patiënten kunnen immers op dezelfde 
manier behandeld worden in de 
hyperbare kamer als duikers voor hun 
aandoening.
Voor dit soort onderzoek is 
dierexperimenteel werk noodzakelijk. 
De meeste hyperbare kamers krijgen 
weinig patiënten met luchtembolieën, 
veelal minder dan tien per jaar, met 
een grote diversiteit aan klachten 
en symptomen, verschillen in 
delay van behandeling en diverse 
behandelprotocollen15. Deze gegevens 
zijn goed voor descriptieve en 
retrospectieve studies, maar schieten 
tekort in het beschrijven van de 
pathofysiologie en de methodologie om 
een onderbouwd advies te geven voor 
optimale behandeling.
Het onderzoek van Weenink heeft 
zich in eerste instantie gericht op 
het verfijnen van het bestaande 
model dat destijds tijdens mijn eigen 
promotieonderzoek is ontwikkeld. 

Zijn overzichtsartikel van alle 
diermodellen over luchtembolieën van 
de afgelopen 80 jaar is internationaal 
al geroemd als ‘leading article’ in het 
vakgebied16. Aan dit model kunnen we 
kwantitatieve elektro-encefalografie 
(qEEG) toevoegen, naast de 
bestaande invasieve intracerebrale 
technieken zoals intracraniële druk 
en weefselzuurstofmetingen, die 
we wel bij proefdieren maar niet bij 
patiënten kunnen toepassen. Dat 
maakt dat we deze techniek nu ook 
kunnen gebruiken in de klinische 
omgeving van de hyperbare kamer, 
bij het behandelen en bewaken van 
patiënten met ernstige duikongevallen 
en iatrogene luchtembolieën. Het 
gebruik van qEEG samen met de 
regionale cerebrale zuurstofsaturatie 
kan eveneens van waarde zijn voor 
de anesthesioloog bij het perioperatief 
detecteren van klinische gevallen van 
luchtembolieën.
Belangrijk zijn algemene studies 
naar de maximale tijdsduur die 
kan worden geaccepteerd tussen 
het ontstaan van een embolie en 
de aanvang van de hyperbare 
behandeling. Want in veel gevallen 
treedt een aanzienlijke vertraging 
op en er is weinig bekend over de 
effecten daarvan op de patiënt. Dit 
betreft niet alleen de klinische patiënt 
die vanuit het ziekenhuis vervoerd 
moet worden naar een hyperbare 
kamer, maar ook de militaire duiker 
die tijdens operationele inzet op een 
verafgelegen locatie een duikongeval 
krijgt en moet worden afgevoerd naar 
een recompressiekamer. In de laatste 
dierexperimentele studie van Weenink 
en zijn coauteurs waren we niet in staat 
aan te tonen dat hyperbare therapie 
twee en vier uur na het ontstaan van 
een luchtembolie nog zinvol zou zijn17. 

Deze bevindingen, hoewel negatief 
qua uitkomst, werden vrij gemakkelijk 
geaccepteerd als publicatie in Critical 
Care Medicine. Het artikel kreeg 
een ‘editorial’ en diverse ingezonden 
brieven, de meeste met de strekking 
dat hyperbare therapie gehandhaafd 
moet worden als primaire behandeling 
en dat verder onderzoek noodzakelijk 
is. Dit was overigens ook onze mening 
als auteurs van de oorspronkelijk 
studie. Inmiddels is wel duidelijk dat 
voor dit onderzoek dierexperimentele 
studies nodig blijven.
Een belangrijk aandachtsgebied voor 
de toekomst is dan ook dat we het 
diermodel nog meer moeten verfijnen, 
door te werken met kleinere doserinpen 
lucht en te scoren door middel van 
klinische uitkomstparameters, na 
het beëindigen van de hyperbare 
behandeling en als de proefdieren 
ontwaken uit de anesthesie.

Het gebruik van helium-
zuurstofmengsels bij het militaire 
duiken is sinds vijftien jaar routine 
geworden voor het diepduiken tot ruim 
80 meter. De wetgeving schrijft immers 
voor dat bij dieper dan 50 meter duiken 
de stikstof in het ademgas vanwege 
zijn narcotische werking vervangen 
moet worden door een ander inert 
gas, in dit geval helium. Op deze 
manier ondervang je de problemen 
met de stikstofnarcose, maar moeten 
er ook andere duiktabellen gebruikt 
worden voor het veilig decomprimeren 
van de duikers. De behandeling van 
decompressieziekte bij duikers  
die met andere ademmengsels duiken,  
is complex en nog niet volledig helder.  
Veelal volstaat de behandeling met een  
tabel met 100 procent zuurstof op 
18 meter diepte, de zogenoemde 
Amerikaanse US Navy-
behandelingstabel. Ernstige 
neurologische ongevallen reageren 
echter niet altijd goed op deze 
behandeling en er zijn aanwijzingen in 
de literatuur dat de behandelingen met 
helium-zuurstofmengsels een beter 
klinisch resultaat geven.
We weten uit de publicaties van de 
Deense collega Hyldegaard dat de 
dynamiek van bellen in bloed en 
weefsels tijdens de decompressieziekte 
anders is bij het ademen van  
100 procent zuurstof dan bij het 
ademen van heliumzuurstofmengsels18. 

In de laatste situatie verdwijnen bellen 
sneller uit het bloed, wat leidt tot 
minder schade. Dit pleit ervoor om de 
mogelijkheden van behandelingen met 
zuurstof en helium-zuurstof beide op 
de duiklocatie aanwezig te hebben, in 
situaties met een verhoogde kans op 
duikongevallen.
De onderzoeksgroep op onze afdeling 
anesthesiologie, de Laboratory of 
Experimental Intensive Care and 
Anesthesiology, kortweg LEICA, 
onder leiding van de professoren 
Markus Hollmann en Marcus Schultz, 
heeft uitgebreide expertise op het 
gebied van helium en de effecten 
op preconditionering en ischemie-
reperfusieletsels. Deze kennis is goed 
te combineren met het bestaande 
model van cerebrale luchtembolieën. 
Daarbij kunnen we onderzoeken 
in hoeverre preconditionering 
of behandeling met helium-
zuurstofmengsels na een duikongeval 
een beschermende werking heeft op 
het centrale zenuwstelsel. Het model 
van de ischemie-reperfusie treedt 
immers ook op bij decompressieziekte, 
waarbij belletjes ontstaan in het 
centrale zenuwstelsel en na 
recompressie de doorbloeding herstelt. 
De vraag in hoeverre dit herstel van 
de doorbloeding, het aanbod van extra 
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zuurstofradicalen en behandeling 
met helium-zuurstofmengsels 
de infarctgrootte in het centrale 
zenuwstelsel verkleinen, zal een 
belangrijk speerpunt worden voor 
toekomstig onderzoek19.

Tot slot
Samenvattend wil ik stellen dat de 
hyperbare en duikgeneeskunde 
inmiddels verworden is tot een 
volwassen vakgebied. Als beoefenaars 
daarvan hebben we de plicht 
hoogstaand wetenschappelijk 
onderzoek af te leveren op het gebied 
van de bestaande indicaties, zoals late 
radiatieschade en diabetische wonden. 
Maar we moeten ook openstaan voor 
nieuwe indicaties, zoals acute doofheid 
en knaltrauma’s. Alleen op deze 
manier kunnen we voorkomen dat er 
indicaties verdwijnen door ingrepen 
vanuit ministerie of zorgverzekeraars 
en dat patiënten deze unieke zorg 
gaan ontberen. Het vakgebied dient 
in de toekomst beoefend te worden 
door collega’s met een erkend 
opleidingscurriculum. Voor Defensie is 
het belangrijk om onderzoek te blijven 
doen naar relevante toepassing voor 
de operationele geneeskunde.
Ik heb ze uitgebreid behandeld: 
pulmonale toxiciteit en cerebrale 
luchtembolieën, beide relevante 
items voor duikers en de kliniek. En 
kort heb ik genoemd: de behandeling 
van knaltrauma’s bij militairen 
en de vervolgonderzoeken naar 
zuurstoftoxiciteit en stikstofnarcose 
door middel van EEG.
Tot slot: het is mij een grote eer als 
bijzonder hoogleraar invulling te mogen 
geven aan dit vakgebied. AMC-chirurg 
Boerema is ooit begonnen in de tank 
van de Koninklijke Marine, ruim  
vijftig jaar geleden. En nu is er een 
door de marine aangestelde hoogleraar 
voor de Boerema-kamer in het AMC. 
De cirkel is rond.

Dankwoord
Tot slot rest mij het dankwoord. Het 
uitspreken van een dankwoord geeft 
altijd een beetje een onbehagelijk 
gevoel: je wilt niemand vergeten of de 
verkeerde dingen zeggen. Allereerst 
wil ik graag de Koninklijke Marine, 
vice-admiraal Matthieu Borsboom, het 
college van bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam en de Faculteit der 
Geneeskunde met in het bijzonder de 
huidige decaan, professor  
Marcel Levi, bedanken voor het 
in mij gestelde vertrouwen om dit 
hoogleraarschap te mogen bekleden.
De diepere gedachte die de leiding 
van de geneeskundige dienst van 
de marine eind jaren 90 had over 
mijn promotie, was de academische 

verankering van de kennis en 
expertise van het DMC binnen en 
buiten Defensie. De onvoorwaardelijke 
steun van de collega’s Romswinckel 
en Hofkamp voor mijn onderzoek 
en later de wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het DMC zijn voor 
mij onmisbaar geweest. In 1998 
werd ik in de gelegenheid gesteld om 
wetenschappelijk onderzoek te doen  
en te promoveren bij professor 
Burkhard Lachmann op de 
Experimentele Anesthesiologie in 
Rotterdam. Hij heeft mij begeleid 
bij mijn eerste stappen op het 
wetenschappelijk pad en de 
mogelijkheden geboden me te 
ontwikkelen tot onderzoeker. Ik ben 
hem daar nog steeds zeer erkentelijk 
voor.
Collega Remco Blom, destijds 
Hoofd Geneeskundige en Personele 
Zorg, heeft mij gestimuleerd om het 
Maritiem Medisch Expertise Centrum 
uit te bouwen tot een gerespecteerd 
centrum. Als afdelingshoofd resulteerde 
dit eveneens in mijn bevordering tot 
kapitein ter zee-arts.  
Collega dr. Jelle Bos wil ik bedanken 
voor de notitie die hij heeft geschreven 
voor de staf van het Commando 
Zeestrijdkrachten, die heeft 
geresulteerd in gesprekken met de 
decaan en de totstandkoming van mijn 
hoogleraarschap.
Klaas Visser, schout-bij-nacht buiten 
dienst: dank voor je deelname als 
voorzitter en vertegenwoordiger 
namens de marine in het curatorium 
en je enthousiasme over deze 
samenwerking.
Johan de Graaf, brigade-generaal-arts: 
jouw steun vanuit de geneeskundige 
organisatie van Defensie was 
onontbeerlijk voor de totstandkoming 

van mijn hoogleraarschap.
Belangrijk voor mij was de 
onvoorwaardelijke en langdurige steun 
door professor Wolfgang Schlack en 
professor Markus Hollmann vanuit de 
anesthesiologie om te blijven streven 
naar een samenwerking met de 
marine. Het was een lange en soms 
moeizame weg, maar jullie hielden 
de moed erin en zijn er altijd in blijven 
geloven.
Professor Peter Sterk en nogmaals 
professor Markus Hollmann:  
jullie waren de promotoren voor 
twee collega’s van de marine, ik was 
copromotor. Enerzijds de plezierige 
begeleiding en anderzijds de vrijheid 
van werken, waren voor mij en beide 
onderzoekers een wetenschappelijk 
leerzame en nuttige exercitie. Ik mag 
het nu als hoogleraar zelf doen, maar 
val af en toe graag terug op jullie  
brede ervaring en kennis.
Professor Dirk Gouma en professor 
Dink Legemate wil ik bedanken voor 
de mogelijkheid om klinisch te mogen 
werken op de afdeling Heelkunde bij  
de hyperbare tank.
De medewerkers van de afdeling 
Hyperbare Geneeskunde bedank 
ik voor de goede samenwerking 
en het vertrouwen in onze afdeling 
met betrekking tot toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek.
Ik dank de medewerkers van de 
afdeling Experimentele Chirurgie, 
onder leiding van professor  
Thomas van Gulik, voor de tomeloze 
inzet en het enthousiasme waarmee 
we met zijn allen gewerkt hebben 
aan het project van de cerebrale 
luchtembolieën en de promotie van 
Robert Weenink. Goos, Lindy, Albert: 
dank voor jullie inzet en gezelligheid tot 
in de late avonduren.

Afb. 9: Het vakgebied Hyperbare- en Duikgeneeskunde dient in de toekomst een erkend 
(sub)specialisme te worden, aldus Van Hulst.
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Hoofdonderzoekers, biotechnici, 
analisten en andere medewerkers 
van LEICA: ik heb er alle vertrouwen 
in dat we een mooie onderzoekslijn 
gaan opzetten naar helioxprotectie bij 
cerebrale ischemie. Ik realiseer me dat 
we ons moeten ‘invechten’, maar weet 
dat het goed zal komen.
De staf van het Commando 
Zeestrijdkrachten onder leiding van 
luitenant-generaal der mariniers  
Rob Verkerk: uw steun voor de 
komende vijf jaar voor mij als 
bijzonder hoogleraar ervaar ik als een 
voorrecht. Ik zal het door u gestelde 
vertrouwen niet beschamen. De 
duikgeneeskundige aspecten van mijn 
wetenschappelijk onderzoek gaan een 
bijdrage leveren aan de veiligheid en 
inzetbaarheid van het operationele 
product.
Collega’s Sjaak van Dijk, Ad Sepp, 
Gerard Hekkers en Bart Visser: jullie 
waren de afgelopen twintig jaar de 
afdelingshoofden van het operationeel 
duikbedrijf van de marine. We hebben 
de nodige discussie gehad over de 
inzet, veiligheid en gezondheid van 
onze defensieduikers. Samen hebben 
we er een goed product neergezet 
en ik wil jullie bedanken voor het 
altijd weer ter beschikking stellen van 
duikers en recompressiefaciliteiten 
ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek. Ik hoop in de toekomst ook 
op een plezierige manier te kunnen 
blijven samenwerken.
Personeel van het DMC: ik wil jullie 
nogmaals bedanken voor de afgelopen 
twintig jaar. Inmiddels ben ik ruim  
twee jaar weg bij het DMC, maar ik 
denk nog regelmatig terug aan onze 
goede oude tijd.
Robert Weenink en Pieter Jan van Ooij:  
jullie waren de twee promovendi in wie 
ik als copromotor mijn energie mocht 

stoppen. Beide onderzoeken hebben 
een onderzoekslijn neergezet waar 
we voor Defensie uitstekend mee 
verder kunnen. Robert, succes met 
je opleiding tot anesthesioloog. En 
Pieter Jan, veel wijsheid toegewenst 
als senior onderzoeker op het DMC. 
Graag blijf ik met jullie samenwerken in 
toekomstige projecten.
Ten slotte, last but not least. 
Allereerst dank ik mijn ouders die 
mij een onbezorgde jeugd hebben 
gegeven en mij altijd in alles hebben 
gesteund. Ofschoon mijn vader, 
als luchtmachtofficier, mij altijd 
geadviseerd heeft om niet bij  
Defensie te gaan werken maar  
voor een academische carrière te 
gaan, is het me toch aardig gelukt  
om beide te combineren.
En dan mijn vrouw Foekje, zoon 
Arnoud en toekomstige schoondochter 
Sanne: dank voor alle liefde, steun en 
begrip. Ik hou van jullie.
Ik heb gezegd.

HYPERBARIC AND DIVING 
MEDICINE; THERAPY UNDER 
PRESSURE
Challenges and priorities in 
hyperbaric and diving medicine
Inaugural lecture
Hyperbaric and diving medicine is not 
yet an officially recognised field. In 
his inaugural lecture, Rob van Hulst, 
professor by special appointment 
of Anesthesiology, argues that it is 
important that be recognised as such 
in the future. Accredited training in 
this field can ensure that adequate 
care can be provided to both patients 
and staff who operate hyperbaric 
chambers.
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Wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek RIVM: Uitgezonden militairen plegen niet vaker 
zelfmoord
Uit het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) in opdracht van Defensie heeft uitgevoerd, blijkt dat 
Nederlandse militairen die tussen 2004 en 2012 in dienst waren en 
in of voor die tijd zijn uitgezonden, niet vaker zelfmoord pleegden 
dan militairen die niet op missie zijn geweest. De aanleiding voor 
dit onderzoek was het bericht dat in de Verenigde Staten meer 
zelfdoding voorkomt bij de groep militairen die in Afghanistan en 
Irak hebben gediend. 
Maandag 19 oktober heeft het RIVM het rapport ‘Suicide mortality 
among deployed male military personnel compared with men who 
were not deployed’ gepubliceerd en heeft de minister van Defensie 

het rapport aangeboden aan 
de Tweede Kamer. Op de 
website van het RIVM is een 
korte video te vinden waarin 
het onderzoek uitgelegd 
wordt. De projectbegeleiding 
vanuit Defensie bij dit 
onderzoek is gedaan door 

het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (Angelique Hardij en Marga Bekkers). Lees ook het 
uitgebreidere nieuwsbericht op intranet.

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Externe verwijzing hulpmiddelenzorg
Sporadisch komt het voor dat militairen voor hulpmiddelenzorg 
(braces, steunzolen, etc.) worden doorverwezen naar civiele 
instanties. In de verzekeringsvoorwaarden van de Stichting 
Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), waar de 
gecontracteerde zorg voor hulpmiddelen is beschreven, 
staat dat deze hulpmiddelen moeten worden vervaardigd/
geleverd door Orthopedie Techniek Aardenburg (dit geldt 
ook voor herhaalvoorzieningen). Indien een militair zijn/haar 
hulpmiddelenzorg civiel haalt, zal SZVK een declaratie afwijzen.  
De kosten zijn dan voor rekening van de militair. Wanneer 
Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA) niet in staat is de 
betreffende hulpmiddelenzorg te bieden wordt in overleg met  
SZVK gekeken naar de beste oplossing. Dit zou een civiele 
verwijzing kunnen zijn die OTA dan regelt. 

(Civiele) Richtlijnen/instructies
RMG/073: PEP-protocol voor prik-, bijt-, spat- en 
seksaccidenten
Bij zorgverleners bestaat regelmatig onduidelijkheid over de 
indicatiestelling van Post Exposure Profylaxe (PEP) bij prik-,  
bijt-, spat- en seksaccidenten. Door infectiologen van Defensie is 
daarom een protocol opgesteld dat in een beknopt stappenplan 
weergeeft hoe te handelen onder welke omstandigheden. 

Nieuwe procedure brilrecepten
De procedure t.a.v. brilrecepten is gewijzigd. Wanneer een militair 
bij de polikliniek Oogheelkunde van het Centraal Militair Hospitaal 
is geweest voor het aanmeten of aanpassen van dienstbrillen 
of monocles, wordt het recept door de polikliniek rechtstreeks 
naar de optiek van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum 
(MGLC) verzonden. Het MGLC maakt vervolgens de dienstbrillen 
of monocles. Het originele brilrecept en de bril worden naar het 

gezondheidscentrum van de betreffende militair verzonden.  
Dit recept moet in het medisch dossier worden opgeslagen en 
bewaard en de militair kan de bril bij het gezondheidscentrum 
afhalen. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe procedure is  
het LFGD7234 formulier vervallen. 

Verzending medische dossiers, huisartsen- en 
specialistenbrieven altijd aangetekend!
Medische dossiers, huisartsen- en specialistenbrieven worden  
niet altijd op correcte wijze per post aangeboden aan het  
Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB, voorheen Centraal Medisch 
Archief). Dit betekent dat medisch geheime gegevens soms 
onterecht geopend en zelfs in Xpost geregistreerd worden.  
Dit is te voorkomen als medische gegevens op de juiste manier 
verzonden worden. Zoals beschreven in DMG/042 ‘Merking en 
verzending van medisch geheime gegevens’ moeten medische 
gegevens altijd aangetekend worden verzonden in een dubbele 
envelop, incl. twee geleidebrieven met retourenvelop (voorzien van 
het adres van het onderdeel dat de gegevens heeft verzonden). 
Daarnaast moet het registratienummer van de betrokken persoon 
op het dossier vermeld staan, omdat dossiers door SIB op 
registratienummer worden opgeslagen. Een maand na uit dienst 
treden van een militair, moet zijn medisch dossier aan het SIB 
worden aangeboden. 
Met nadruk worden de gezondheidscentra en ziekenboegen 
verzocht erop toe te zien dat de juiste procedures worden  
toegepast zoals beschreven in de DMG/042 ‘Merking en  
verzending van medisch geheime gegevens’ en de HMA/026 
‘Medische dossiers postactieven’.

Kwaliteit van zorg
Herregistratie basisartsen een jaar uitgesteld

Basisartsen hoeven zich pas  
op 1 januari 2018 voor de 
eerste keer te herregistreren  
in het BIG-register. Dat is 
een jaar later dan eerst de 
bedoeling was. Volgens de 
Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst (KNMG), 

die over de kwestie heeft overlegd met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is uitstel nodig omdat  
de scholing nog niet volledig gereed is. Hierdoor hebben artsen  
zich onvoldoende op de komende herregistratie kunnen 
voorbereiden. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, 
zullen basisartsen in vijf jaar tijd 2080 uurwerkervaring moeten 
hebben opgedaan, dat is gemiddeld 8 uur per week. Alleen 
werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het 
deskundigheidsgebied van de arts mag meetellen. De KNMG  
heeft, samen met de Landelijke vereniging van Artsen in 
Dienstverband (LAD) en de Koepel Artsen Maatschappij en 
Gezondheid (KAMG), met het ministerie besproken welke 
werkzaamheden hier precies onder vallen. Het resultaat wordt 
vastgelegd in het beoordelingskader, dat waarschijnlijk eind dit  
jaar wordt gepubliceerd. Een arts die niet aan de 
werkervaringseisen voldoet, kan periodieke registratie ook  
behalen door scholing te volgen. Als alles goed gaat kunnen  
artsen die scholing op 1 januari 2018 hebben afgerond daarna  
hun herregistratie krijgen. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/oktober/Suicide_mortality_among_deployed_male_military_personnel_compared_with_men_who_were_not_deployed
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/oktober/Suicide_mortality_among_deployed_male_military_personnel_compared_with_men_who_were_not_deployed
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/oktober/Suicide_mortality_among_deployed_male_military_personnel_compared_with_men_who_were_not_deployed
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Geen_aanwijzing_voor_verhoging_zelfdoding_onder_militairen_die_op_missie_zijn_geweest
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2015/Oktober/20151019_Uitgezonden_militairen_plegen_niet_vaker_zelfmoord.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20073%2010-11-2015_tcm4-1268415.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/bestelprocedure%20brillen%2019102015_tcm4-1265837.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DMG%20042_tcm4-963146.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DMG%20042_tcm4-963146.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/HMA%20026%20_%20medische%20dossiers%20postactieven_%2025%20okt%202004_tcm4-963184.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/HMA%20026%20_%20medische%20dossiers%20postactieven_%2025%20okt%202004_tcm4-963184.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Geen_aanwijzing_voor_verhoging_zelfdoding_onder_militairen_die_op_missie_zijn_geweest/film/Samenvatting_Zelfdoding_bij_militairen_die_op_missie_zijn_geweest_korte_video
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Rapporten/Jaarverslagen
Staat van zoönosen 2014
De door het RIVM opgestelde Staat van zoönosen geeft jaarlijks 
een overzicht van infectieziekten die overgaan van dier op 
mens, de zogenoemde zoönosen. Het gaat om de mate waarin 
meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen 
daarvan op de lange termijn. Hierbij betreft het zowel het 
aantal ziektegevallen bij mensen als het voorkomen van deze 
ziekteverwekkers bij dieren. Ook worden elk jaar opmerkelijke 
voorvallen uitgelicht en wordt een thema behandeld.
Voor de meeste zoönosen zijn in 2014 geen uitgesproken 
veranderingen waargenomen. Wel is het aantal mensen met 
leptospirose (waarvan de bekendste vorm de ziekte van Weil is) 
aanmerkelijk hoger dan het vorige jaar, van gemiddeld 30 gevallen 
in de afgelopen jaren naar 97 in 2014. Ook steeg het aantal 
Hantavirusinfecties (van gemiddeld 13 in de voorgaande jaren  
naar 36 in 2014).

Advies Gezondheidsraad: Richtlijnen goede voeding 2015
In het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’ zet de 
Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen 
leiden tot gezondheidswinst. De gezondheidsraad heeft de 
wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en 
chronische ziekten systematisch beoordeeld en op basis hiervan 
de nieuwe richtlijnen goede voeding geformuleerd. Deze nieuwe 
adviezen zullen ook verwerkt worden in de nieuwe schijf van 5. 

Advies Gezondheidsraad: Nachtwerk en gezondheidsrisico’s: 
mogelijkheden voor preventie
Nachtwerk kan bij werknemers leiden tot gezondheidsklachten 
op zowel korte als lange termijn. Het is de taak van de werkgever 
om werknemers hiertegen te beschermen. In dit kader heeft een 
commissie van de gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van nachtwerk voor de gezondheid en de mogelijkheden 
voor preventieve beheersmaatregelen. Het advies is getoetst in de 
Beraadsgroep Volksgezondheid. De commissie heeft vastgesteld 
dat wetenschappelijk onderzoek wel richting geeft, maar nog geen 
uitsluitsel over welke preventieve beheersmaatregelen werknemers 
het beste kunnen beschermen. Een voorwaarts roterend rooster 
en het houden van een korte slaap tijdens de nachtdienst lijken 
het meest veelbelovend om klachten als verminderde alertheid 
en afgenomen slaapkwaliteit te voorkomen. Of deze maatregelen 
ook effectief zijn op langere termijn is echter onbekend. Daarom 
raadt de commissie aan het werken tijdens nachtelijke uren zoveel 
mogelijk te beperken. Dit rapport is het eerste in antwoord op 
de adviesvraag van de minister van VWS. Het beperkt zich tot 
de mogelijkheden voor preventie van gezondheidsklachten door 
nachtwerk. In een tweede advies zal de raad ingaan op de relatie 
tussen nachtwerk en de kans op borstkanker en op andere nadelige 
effecten op de gezondheid. De voorbereidingen voor dat tweede 
advies zijn inmiddels van start gegaan.

Vastgoedprojecten Gezondheidszorg
Vastgoedprojecten en werkrelaties DGO 
Binnen de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) lopen 
momenteel veel vastgoedprojecten. Deze projecten hebben nauwe 
raakvlakken met de reorganisatie en organisatiestructuren en 
-culturen binnen de Militaire Gezondheidszorg. In onderstaand 
bericht beschrijft de projectmanager, dhr. L. Eikelboom, de actuele 
stand van zaken.
In de periode waarin de opstartfase van het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) een grote rol speelde, met daarin de opname van de 
Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en de ‘nieuwe’ opdrachtgever 
Dienst Vastgoed Management (DVM) naar de RVB toe, is een 
zeer goede werkrelatie opgebouwd tussen DVM en DGO. Deze 
werkrelatie en rol-erkenning van de verschillende partijen gaat nu 
zichtbaar vruchten afwerpen. Voor veel nieuwe spelers binnen de 
verschillende afdelingen was het ‘wennen’ aan een ‘zorg omgeving’ 
binnen Defensie, met alle aspecten van dien. De DGO heeft 

bereikt dat er binnen DVM één aanspreekpunt komt, die alle DGO-
behoeftes omzet in opdrachten naar het RVB. Hiermee is structuur 
gebracht in de rol van behoeftesteller (DGO), gebruiker (bedrijven 
DGO) en opdrachtgever (DVM). Voor DGO lopen de volgende 
projecten:

EGB & DTD
In de komende maanden volgen er veel gesprekken over het 
vastgoed t.b.v. het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en de 
Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD). Dhr. L. Eikelboom maakt 
alle behoeftes met bijbehorende (reorganisatie)belangen binnen 
DVM zo helder mogelijk met als doel bij het RVB een betrokken 
partij te vinden waarin de samenwerking ook goed verloopt. Het is 
de bedoeling dat de samenwerking DVM - DGO wordt aangevuld 
met de kennis en expertise van het Universitair Medisch Centrum 
(UMC) Utrecht. Dit in de fase van planvorming, procedures en 
controle (toezien) op aanloop naar aanbesteding t.b.v. uitvoerende 
partijen. Bij het gereed maken van de stukken voor aanbestedingen 
is het UMC Utrecht een zeer betrouwbare partner, zo is gebleken 
in de afgelopen periode van het bouwproject Centraal Militair 
Hospitaal (CMH).
Daarnaast heeft dhr. Eikelboom de staat van het vastgoed van de 
gezondheidscentra en tandheelkundige locaties geïnventariseerd. 
Deze inventarisatie is omgezet in een behoeftestelling. De 
behoeftestelling is samen met het reeds opgestelde Programma 
van Eisen (PvE) - dat in samenwerking met de operationele 
commando’s (OPCO’s) tot stand is gekomen - aangeboden 
aan Directie Plannen (DPLAN), afdeling Vastgoed. Deze 
behoeftestelling wordt aangevuld met een prioriteitstelling. Op basis 
van deze prioriteiten worden de noodzakelijke werkzaamheden 
uitgevoerd. Alle nieuw te bouwen en te verbouwen centra moeten 
gaan voldoen aan het PvE. Waarbij voor verbouw geldt, dat het PvE 
zo dicht mogelijk benaderd wordt. 
Op basis van de behoeftestelling en het PvE is er onlangs door 
zorg van het RVB een huisvestingsadvies en bijbehorende raming 
opgesteld. Deze raming is onderwerp van gesprek binnen DPLAN, 
waarbij het uitgangspunt de start van het Defensie Materieel Proces 
A-fase (DMP-A) betekent. Het eerste nieuwbouwproject zal het 
gezondheidscentrum en tandheelkundig centrum Stroe-Garderen 
zijn. Naar verwachting wordt dit centrum medio 2017 opgeleverd. 
Aansluitend wordt het gezondheidscentrum Ermelo opgeleverd. 
Actueel is ook de planvorming rond het gezondheidscentrum 
op de nieuw te bouwen Marinekazerne Vlissingen. Parallel aan 
deze nieuwbouw programma’s lopen ook de verbouwingen van 
de gezondheidscentra Wezep, Breda, Oirschot, planvorming 
verbouwing Brunssum en tandheelkundige locatie Badhoevedorp 
(Schiphol).

CMH
Als projectmanager heeft dhr. Eikelboom voor het nieuwbouw en 
renovatieproject CMH een goede samenwerkingsrelatie met het 
UMC Utrecht opgebouwd. Niet alleen voor dit project, maar ook 
voor andere projecten naar de toekomst toe. Door een verlengde 
definitiefase is de planning drie maanden uitgelopen. Dit betekent 
dat de bouwvoorbereiding in december 2016 van start gaat. De 
daadwerkelijke oplevering wordt verwacht in januari 2019. Deze 
uitloop in de planning is een bewuste keuze geweest om te komen 
tot een goed product (programma van Eisen met uitbreiding door 
een Nota van inlichtingen vanuit de adviserende partijen). In het 
vernieuwde CMH heeft de militair straks toegang tot een one-stop-
shop loket (meerdere afspraken worden zoveel mogelijk op een 
dag gepland). Met de eigen identiteit die het CMH straks bereikt 
staat de militair op nummer een. Dit alles komt ten goede van de 
kwaliteit van zorg. De voorselectie van uitvoerende partijen start in 
november 2015. In maart 2016 wordt het Definitief Ontwerp (DO) 
ter goedkeuring aan de Stuurgroep aangeboden. Na goedkeuring 
van dit DO start de aanbesteding van aannemer in één perceel. 
Planning geeft aan dat in juli 2016 een aannemer aan het 
bouwteam toegevoegd zal worden, die het bestek zal opmaken.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/Staat_van_zo%C3%B6nosen_2014
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-voeding/richtlijnen-goede-voeding-2015
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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

Conclusie is dat bij iedere verbouwing / nieuwbouw van een locatie 
Militaire Gezondheidszorg de kwaliteit van (prompte) zorg aan de 
militair (en burger), hygiëne, beeld-kwaliteit en gastvrijheid naar een 
kwalitatief hoogwaardig niveau gebracht zal worden.

Eerstelijns zorg/Tweedelijns zorg
Bezoek C-CDC
Op woensdag 4 november bracht Commandant Commando 
DienstenCentra (CDC), Leonard Kok een kort werkbezoek aan 
het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Hierbij liet hij 
zich door de reeds aanwezige kernfunctionarissen informeren 
over de voortgang van de reorganisatie en de stand van zaken 
op personeelsgebied. Daarnaast werd hij bijgepraat over de 
werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en materieellogistiek. 
Uiteraard werd nog even kort ingezoomd op de strategische kaart 
en de vertaling daarvan van voor het EGB. Nadat hij door de 
interim Medezeggenschapscommissie was geïnformeerd over hun 
activiteiten sloot C-CDC nog even aan bij het informeel samenzijn 
met alle (dedicated) EGB functionarissen.

Koppelvlakkengesprekken
Nadat de voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel van de 
gezondheidscentra en ziekenboegen waren afgerond is het EGB 
begonnen met de zogenaamde koppelvlakkengesprekken. Tijdens 
deze gesprekken wordt met ketenpartners (zoals bijv. Centrum 
voor Mens en Luchtvaart (CML), CEAG, OPCO’s), gesproken over 
alle denkbare raakvlakken waar afspraken over moeten worden 
gemaakt. De gesprekken met de geneeskundige staven van de 
OPCO’s, commandanten van geneeskundige eenheden en enkele 
bedrijven van de DGO zijn inmiddels al gevoerd en diverse nieuwe 
afspraken zijn alweer gepland. 

Rondetafelgesprekken
Daarnaast is inmiddels gestart met de derde serie gesprekken: de 
zogenaamde ‘Rondetafelgesprekken’. Met deze gesprekken wil het 
EGB medewerkers vanuit een bepaalde doelgroep of discipline de 
mogelijkheid bieden om mee te praten over diverse onderwerpen. 
De planning van de rondetafelgesprekken en de contactgegevens 
van de daartoe aangewezen Person of Contact (POC) zijn hier op 
de intranetsite van het EGB terug te vinden. Bij eventuele interesse 
wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken 
door u aan te melden bij de POC. Let wel; om de gesprekken 
beheersbaar en constructief te houden worden per sessie maximaal 
tien medewerkers uitgenodigd.

Chroomverf
Nieuwsberichten Taskforce Chroom-6
Er is veel aandacht in zowel de media als de politiek voor chroom-6 
en andere gevaarlijke stoffen, zoals asbest. De Taskforce Chroom-6 
zal via nieuwsberichten regelmatig informeren over de laatste stand 
van zaken. Deze week is de 11e editie van deze nieuwsberichten 
verschenen.
Deze informatie kan relevant zijn voor vragen die tijdens 
patiëntconsulten naar voren komen. 
De reeds verschenen nieuwsberichten zijn hier via het 
informatiepunt chroomverf op intranet na te lezen. 

Operationele gezondheidszorg
Opblaasbare tenten vervangen mobiele 
operatiekamercontainers
De landmacht heeft eind oktober afscheid genomen van het (Mobiel 
Operationeel Geneeskundig Operatiekamersysteem). Het MOGOS 
was een veldhospitaal dat in korte tijd overal ter wereld kon worden 
opgezet. Dertien door flexibele verbindingsstukken en loopbruggen 
gekoppelde containers vormden een basis-MOGOS, bestaande 

uit twee operatiekamers, twee intensive cares, een radiologische 
container, materieelopslagruimte, een airconditioninginstallatie, 
een aggregaat en vier koppelcontainers. Het ‘verouderde’ MOGOS 
wordt op termijn vervangen door zogenaamde polyvalente 
onderkomens (POON). Meer informatie is te lezen in het 
nieuwsbericht op intranet. 

Terugkoppeling van symposia/nascholingen/
Informatiebijeenkomsten 
Presentaties nascholing CMH 23 september
De nascholing CMH van 23 september jl. stond in het teken van 
de militair, de militaire arts en het Militair Revalidatiecentrum. De 
beschikbare presentaties van deze nascholing zijn hier terug te 
vinden onder het kopje ‘downloads’.

NVAMA congres 2015
Op 20 oktober organiseerde de Nederlandse Vereniging van 
Algemeen Militair Artsen (NVAMA) een congres voor de Algemeen 
Militair Artsen (AMA’s) van Defensie. Het thema van de dag was 
‘Militaire gezondheidszorg onder extreme omstandigheden’. Een 
onderwerp dat vooral de jongere AMA’s en de AMA’s in opleiding 
aanspreekt, een van de hoofdredenen om bij Defensie te komen 
werken. Op deze dag was kapitein ter zee-arts Bos dagvoorzitter. 
Commandant DGO presenteerde de kanteling van peace support 
operations naar full spectrum article V, en de consequenties voor de 
geneeskundige ondersteuning.

Kennisdelen DGOTC 
Op donderdag 22 oktober werd in Ermelo de tweede 
presentatiemiddag operationele gezondheidszorg - georganiseerd 
door het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en 
Trainingscentrum (DGOTC) - gehouden. Een divers gezelschap 
van ruim 100 collega’s uit de militaire gezondheidszorg was hierbij 
aanwezig. Na een korte introductie door de sectiehoofden DGOTC 
en Directie Operaties (DOPS)/JMed deelden twee collega’s hun 
geleerde lessen uit de missie. Een flight nurse vertelde over Aero 
Medical Evacuation (AE) in de missie MINUSMA en een Algemeen 
Militair Verpleegkundige over medische planning, inzet en training 
in de Capability Building Mission in Irak. Tot slot werd een update 
gegeven over de medische planning van het Duits-Nederlandse 
korps (GE/NL Corps) voor de Very High Readiness Joint Task Force 
(VJTF). De beschikbare presentaties van deze middag zijn op de 
intranetpagina van het Kenniscentrum DGOTC gepubliceerd. 
De eerstvolgende presentatiemiddag staat gepland op 
donderdagmiddag 21 januari 2016. Locatie: Korporaal van 
Oudheusdenkazerne te Hilversum, aanvang 13.00 uur. Iedereen 
werkzaam in de militaire gezondheidszorg is welkom. 

mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Ronde%20tafelgesprekken%20EGB1%20versie%2020151106_tcm4-1267302.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/nieuwsbericht%2011_tcm4-1268257.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/chroomverf/Gezondheidsrisico_Chroomverf.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/actueel/nieuws/2015/10oktober/20151030_Opblaasbare_tenten_vervangen_mobiele_operatiekamercontainers.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2015/September_2015/23_september_Nascholingsmiddag_CMH.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Presentatie%20kennissharing%2022%20okt_tcm4-1265871.pptx


16NMGT 69 - 1-20                           JANUARI 2016

MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 12, december 2015

(Civiele)Richtlijnen/instructies
RMG/061 Register Algemeen Militair Arts
Op grond van de Militaire Ambtenarenwet moet elke Algemeen 
Militair Arts (AMA) in een register voor Algemeen Militair Artsen 
zijn opgenomen. In de richtlijn RMG/061 worden de eisen en de 
procedure met betrekking tot de inschrijving en doorhaling in dat 
register beschreven. Een commissie bestaande uit Commandant 
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum 
(DGOTC, voorzitter), Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg 
Bedrijf (EGB, vicevoorzitter), de stafartsen van de Operationele 
Commando’s, een AMA en een secretaris, is verantwoordelijk voor 
het toetsen van de aanvragen tot inschrijving. De richtlijn is op 
intranet gepubliceerd en hier terug te vinden. 

IK 8-1 Vectorpreventie 
De geactualiseerde instructiekaart Vectorpreventie (IK 8-1) 
beschrijft welke preventieve maatregelen (voor, tijdens en na inzet) 
genomen moeten worden om besmetting met vectorinfecties te 
voorkomen. Vectorinfecties treden op door besmetting via de beet 
of steek van bloedzuigende insecten (bijv. teken). De instructiekaart 
gaat alleen in op de preventieve maatregelen die de militair zelf 
kan nemen. Eventuele noodzakelijke vaccinaties zijn niet in deze 
instructiekaart vermeld, deze worden in de landenadviezen vermeld. 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe instructiekaart is de 
oorspronkelijk door de Commando Landstrijdkrachten opgestelde 
versie vervallen.

Operationele gezondheidszorg
Aanvragen landenadviezen
Voor alle missies en joint oefening die onder verantwoordelijkheid 
van de Commandant der Strijdkrachten vallen stelt het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG), in opdracht van Jmed, landenadviezen op. 
In deze adviezen is beschreven welke preventieve maatregelen 
in acht genomen moeten worden voor het betreffende missie- of 
oefengebied. Voor oefeningen die onder verantwoordelijkheid van 
de Operationele Commando’s vallen kan alleen door de stafarts 
of de Verantwoordelijk Militaire Arts (VMA) een aanvraag voor 
een landenadvies worden gedaan bij het CEAG. Zie voor meer 
informatie de RMG aanwijzing 043.
Dergelijke aanvragen moeten minimaal zes weken voor aanvang 
van de inzet/oefening bij het CEAG via het daarvoor bestemde 
formulier aangevraagd worden, zodat er voldoende tijd is om het 
advies op te stellen en te borgen dat de benodigde vaccinaties tijdig 
bij de gezondheidscentra geregeld kunnen worden.
Lukt het niet binnen deze termijn een aanvraag te doen, dan kan 
de stafarts of VMA tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen 
met het CEAG *06 620 681 / 0343-598 681.

Landenadvies Griekse eilanden: Lesbos, Chios, Samos en Kos 
(Vluchtelingenproblematiek)
In het kader van de vluchtelingenproblematiek is een landenadvies 
Griekse eilanden (Lesbos, Chios, Samos en Kos) opgesteld. 
Dit advies en alle overige landenadviezen, die de benodigde 
vaccinaties en overige preventieve maatregelen per land 
beschrijven, zijn hier op intranet terug te vinden.

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
21 januari: Presentatiemiddag operationele gezondheidszorg 
Het Kenniscentrum DGOTC organiseert 21 januari voor de  

derde keer een presentatiemiddag operationele gezondheidszorg. 
De sprekers op deze dag zijn: brigade-generaal-arts De Graaf 
(Duurzaam inzetbaar), luitenant ter zee 2 SD Workel (Inzet met  
een ART), luitenant-kolonel Van Lierop (Planningsmethodiek) en 
een medic van het Korps Commandotroepen die iets vertelt over  
de inzet als medic. Deze middag vindt plaats op de  
Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum  
(Aletta Jacobszaal, KEK-complex) van 13.30 - 17.00 u, met 
aansluitend een borrel waar ervaringen gedeeld en netwerken 
opgebouwd/verstevigd kunnen worden. U kunt zich voor deze 
middag per e-mail aanmelden bij eerste luitenant Vlemmix.

Noteer in de agenda: 1 juni 2016 DGO-symposium!
Op 1 juni 2016 organiseert de DGO 
in de Jaarbeurs in Utrecht een 
symposium voor iedereen werkzaam 
in de militaire gezondheidszorg. 
Het voorlopige programma en de 
mogelijkheid tot inschrijving volgt 
in februari. De datum staat in ieder 

geval vast op 1 juni 2016. Het belooft een interessant en interactief 
symposium te worden, dus noteer de datum zeker in uw agenda!

Presentaties symposium 26 november: Voorwaars mars! 
Ontwikkelingen binnen de militaire gezondheidszorg 
De presentaties, gehouden op 26 november jl. ter gelegenheid van 
het functioneel leeftijdsontslag van de brigade-arts 11 Luchtmobiele 
Brigade (luitenant-kolonel Alsema), zijn inmiddels beschikbaar en 
na te lezen via intranet, onder het kopje ‘downloads’. 

Reorganisatie
Voortgang reorganisatie EGB 
De BCO 1 (Begeleidingscommissie) voor het EGB heeft 
kortgeleden plaatsgevonden. Hiermee hebben de bonden een 
akkoord gegeven voor, en is een belangrijke stap gezet naar de 
verdere oprichting van het EGB. Direct na deze BCO 1 is het 
betrokken personeel schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen 
daarvan voor hun situatie. Zij worden nu in de gelegenheid gesteld 
om daar formeel op te reageren.

Eerstelijns zorg/Tweedelijns zorg
Intranetpagina’s voor de gezondheidscentra van CLAS
Medio dit jaar is gestart met de opzet van uniforme intranetpagina’s 
voor de gezondheidscentra (GZHC) die onder CLAS vallen, met als 
doel een goede informatieverstrekking aan de cliënt. In de basis 
opzet zijn alle pagina’s gelijk, alleen inhoudelijk kunnen de pagina’s 
kleine verschillen tonen. De pagina’s van gezondheidscentra met 
een internationaal karakter (Brunssum, Münster en GZHC Shape 
Casteau) hebben een tweetalige (Nederlands en Engels) site.
Elke startpagina is voorzien van een QR-code. Deze QR-code is 
te scannen door middel van een “QR-code reader app” op een 
smartphone. (Deze apps zijn vrij te downloaden vanuit de app-
stores van uw telefoonprovider).
Onder deze code is essentiële contactinformatie van elk 
gezondheidscentrum te vinden, zoals; bezoek- en postadres, 
telefoon- en faxnummer GZHC, e-mailadres, en telefoonnummer(s) 
van huisartsenpost(en), die als waarneming buiten kantoortijden op 
feestdagen en in weekeinden zijn te benaderen. Al deze informatie 
kunt u na het scannen opslaan in uw smartphone.
Standaard bieden alle pagina’s van de GZHC de volgende opties:

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20061%20AMA%20register_tcm4-1272227.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20061%20AMA%20register_tcm4-1272227.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/krt/IK%208-1.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20043%2005-03-2015%20xpostnr%202015014369_tcm4-963147.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/aanvraagformulier%20landenadvies%20met%20logo_tcm4-1274675.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20151203%20Griekse%20eilanden_tcm4-1274114.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2016/januari_2016/21_januari_Kennis_sharing_DGOTC.aspx
mailto:LL.Vlemmix.01@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2015/November/26_november_Voorwaarts_mars.aspx
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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

- Het openen van een e-mailformat, waarin de cliënt een verzoek 
tot herhaalrecept kan invullen en verzenden naar de centrale 
mailbox van het desbetreffende GZHC;

- Leidinggevenden kunnen een verzuimbegeleiding opmaken met 
behulp van DFE 300 en deze rechtstreeks verzenden;

- Er is een rechtstreekse link naar de Centra Klachten Commissie 
Gezondheidszorg Defensie, waarop ook de contactgegevens van 
de klachtenbemiddelaars zijn vermeld;

- De praktijkfolder van het GZHC.
De intranetpagina’s zijn aangemaakt onder de vier verschillende 
operationele CLAS-eenheden, met elk hun eigen geneeskundige 
eenheden:
• KL / 11 Luchtmobiele brigade / 11 Gnkcie / GZHC
• KL / 13 Lichte brigade / 13 Gnkcie / GZHC
• KL / 43 Gemechaniseerde brigade / 43 Gnkcie / GZHC
• KL / Operationeel Ondersteuningscommando Land /  

400 Gnkbat / GZHC
Daarnaast zijn alle gezondheidscentra ook te benaderen via de 
startpagina Gezondheidszorg Defensie. Om bredere bekendheid 
te geven aan de intranetpagina’s van de GZHC, kunnen cliënten 
door het personeel van de GZHC naar de informatiepagina’s 
verwezen worden door bijvoorbeeld een link van deze pagina’s in 
de e-mailhandtekening op te nemen. Totdat het EGB is opgericht 
kunt u voor vragen of wijzigingen m.b.t. de intranetpagina’s of de 
praktijkfolders terecht bij adjudant-onderofficier-instructeur Monné. 

Bedrijven DGO
IDR-relatiedag bij CBRN Trainingscentrum Vught
Op vrijdag 13 november werd bij het CBRN Trainingscentrum in 
Vught de IDR-relatiedag gehouden. Dit halfjaarlijkse evenement, 
bedoeld voor alle medewerkers van het Instituut samenwerking 
Defensie Relatieziekenhuizen (IDR), is belangrijk, omdat alle  
IDR-specialisten het grootste deel van hun tijd op de werkvloer van 
de relatieziekenhuizen zijn te vinden. Het CEAG verzorgde een 
inhoudelijk programma op het gebied van chemische, radiologische 
en biologische aanvallen. Na de lunch met C-CDC werd op het 
terrein direct getraind met de opgedane lesstof. Na afloop was er 
gelegenheid voor personele zaken, zoals benoemingen en enkele 
uitreikingen.
Het IDR coördineert de samenwerking van Defensie met civiele 
ziekenhuizen. Daarbij is het IDR verantwoordelijk voor de opleiding, 
begeleiding en nazorg van het medisch specialistisch personeel dat 
op uitzending of oefening gaat. Meer informatie over het IDR vindt u 
op intranet.

Veiligheid en Arbo
Veranderingen in het meldingsformulier beroepsziekten
Met ingang van 1 januari 2016 vinden er enkele veranderingen 
plaats in het meldingsformulier beroepsziekten. Het gaat om 
wijzigingen in de oorzaakcodes en diagnosecodes. In de huidige 
versie kan de (bedrijfs)arts te weinig informatie kwijt in een melding, 
waardoor het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 
voor een deel van de meldingen, de medische diagnose en/of 
blootstelling niet exact kan afleiden. Door de uitbreiding van de 
codelijsten verwacht het NCvB meer informatie te verkrijgen uit de 
door de bedrijfsarts gemelde beroepsziekten. In verband met de 
bovenstaande wijzigingen is het NCvB-meldingssysteem vanaf  
30 december 2015 t/m 3 januari 2016 niet bereikbaar. In de loop 
van maandag 4 januari kunnen beroepsziekten weer gemeld 
worden via de internetsite. Kijk hier voor de exacte wijzigingen in  
de codelijsten voor oorzaak en diagnose.

Informatie over de beeldschermbril 
Regelmatig komt er een vraag binnen over een niet werkende  
link naar de informatiepagina over de beeldschermbril. 

Waarschijnlijk zijn er nog ‘oude’ linkjes in de favorieten opgeslagen. 
Alle informatie over het aanvragen/bestellen enz. van de 
beeldschermbril is hier op intranet te vinden.

Rapporten/Jaarverslagen
Antibioticaresistentie: wat als antibiotica niet meer werken?
Door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn 
bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor 
een blaasontsteking of een knieoperatie levensbedreigend 
kan uitpakken. In het zeer informatieve en heldere boekje 
Antibioticaresistentie van de Stichting Biowetenschappen en 
Maatschappij analyseren onder anderen arts-microbiologen, 
epidemiologen, biologen, huisartsen en dierenartsen het vraagstuk. 
Er blijkt vooral behoefte aan middelen die gram-negatieve bacteriën 
aanpakken, maar de pijplijn is nagenoeg leeg. Wereldwijd zijn 
slechts 41 antibiotica in ontwikkeling. De helft daarvan zal onderweg 
sneuvelen, bijvoorbeeld vanwege schadelijke bijwerkingen of 
onvoldoende bewezen effectiviteit. Nog ernstiger is dat slechts drie 
ervan beschouwd worden als ‘doorbraak-antibiotica’; middelen die 
niet lijken op de bestaande antibiotica. Op internet is het ‘boekje’ 
gratis te downloaden. 

Staat van infectieziekten
De wereldwijde epidemie van ebola was de meest in het oog 
springende infectieziekte van dit jaar. In Nederland waren geen 
ebolapatiënten, maar is wel veel tijd besteed aan de voorbereiding 
om patiënten te kunnen verzorgen en verspreiding van het virus 
te voorkomen. Daarnaast was er de uitbraak van mazelen in 
Nederland, die in 2013 begon en eindigde in de eerste maanden 
van 2014. In die periode zijn verspreid over Nederland 2700 zieken 
gemeld. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland 2014,  
een jaarlijks rapport dat inzicht geeft in ontwikkelingen van 
infectieziekten bij de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden elk 
jaar de ontwikkelingen op het gebied van de infectieziekten in het 
buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Met deze 
jaarlijkse uitgave informeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). De kosten voor de behandeling, preventie 
en bestrijding van de infectieziekten was het thema van dit jaar. 
Om inzicht in de kosten te krijgen, zijn deze berekend voor de 
mazelenepidemie en voor de Salmonella Thompson-uitbraak door 
gerookte zalm in 2012. Beide gebeurtenissen zijn gekozen omdat 
ze omvangrijk waren en verspreid over heel Nederland zieken 
veroorzaakten. In de studie staat ook beschreven hoe de kosten 
en de opbrengsten van interventies met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Met kosteneffectiviteitstudies kan worden bepaald hoe 
budgetten het meest efficiënt voor de gezondheidszorg kunnen 
worden ingezet. In het rapport zijn de meest gebruikte methoden 
van kosteneffectiviteitsstudies en bijbehorende uitkomstmaten 
toegelicht. Het rapport is op de startpagina gezondheidszorg 
gepubliceerd.

Briefadvies Gezondheidsraad: Antivirale middelen bij 
grieppandemie
De Gezondheidsraad heeft de actuele stand van kennis over 
de werkzaamheid van griepremmers geëvalueerd. Daaruit is 
naar voren gekomen dat het bij een pandemie niet zinvol is om 
iedereen die griepverschijnselen krijgt griepremmers te geven. 
Maar deze middelen kunnen wel gebruikt worden om risicogroepen 
te behandelen. Ook kunnen ze bij een beginnende pandemie een 
effectief middel zijn om de verspreiding van griep af te remmen. De 
Gezondheidsraad heeft dit in een advies aan de minister van VWS 
laten weten. Het briefadvies is aan de lijst van publicaties van de 
Gezondheidsraad op de startpagina gezondheidszorg toegevoegd 
en daar na te lezen.

mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/kl/11_lmb/organisatie/eenheden_directies/11_GnkCie/Gzhc_11_Gnk.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/13_Ltbrig/organisatie/eenheden_directies/13gnkcie/Gzhc_13_Gnk.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/43mechbrig/organisatie/eenheden_directies/43gnkcie/GZHC.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/oocl/organisatie/eenheden_directies/400gnkbat/Gzhc_400.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/oocl/organisatie/eenheden_directies/400gnkbat/Gzhc_400.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/organisaties_en_adressen/organisatie_en_adressen.aspx
mailto:VA.Monne@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/TGB/Organisatie/EenhedenenDirecties/idr/Iwan/Index.aspx
http://www.beroepsziekten.nl
http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/oorzaakcodes_met_markering_01_01_2016.pdf
http://cdcdirect.mindef.nl/producten_diensten/onderwerpen/zorgenwelzijn/Arbo/7.1_Beeldschermbril.aspx
http://www.biomaatschappij.nl/product/antibioticaresistentie/
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/2015%20RIVM%2C%20Staat%20van%20infectieziekten%202014%20(engels)_tcm4-1270449.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/2015%20RIVM%2C%20Staat%20van%20infectieziekten%202014%20(engels)_tcm4-1270449.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/briefadvies_antivirale_middelen_bij_een_grieppandemie_201530%5B1%5D_tcm4-1274635.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/preventie_ph_subpaginas/publicaties_gr.aspx
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STIMEDIC BASIS
Roken is dodelijk en verslavend. Stoppen met roken is de belangrijkste bijdrage 
die rokers aan hun gezondheid kunnen leveren. U speelt als professional een 
essentiële rol in het bespreekbaar maken van rookgedrag en het begeleiden bij 
stoppen. Hoe u dat doet, leert u in deze module.
Voor wie: praktijkondersteuners, verpleegkundigen, doktersassistenten, 

huisartsen, bedrijfsartsen en longartsen
Datum: 11 maart 2016

Veranderkunde: ontwerpen, ontwikkelen en adviseren
Deze praktische module geeft u de expertise die u nodig heeft om een verandering 
te ontwerpen en te begeleiden. Hoe werken veranderprocessen? Waar moet 
een veranderkundig advies precies aan voldoen? Wat zijn de grenzen en 
mogelijkheden van veranderingen? Wat is uw eigen rol in dit proces, en wat is de 
impact van uw handelen? Dankzij deze module krijgt u niet alleen theoretische 
kennis, maar ook praktische en persoonlijke verdieping.
Voor wie: professionals met een HBO+ werk- en denkniveau en werkzaam 

op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Als adviseur of (project)
leider adviseert u bijvoorbeeld over veranderingen, of heeft u een 
veranderopdracht.

 Data: 11 en 18 maart, 8, 15 en 22 april 2016

SOLK en somatoforme stoornissen: beoordelen en begeleiden
Machteloosheid en ergernis wisselen elkaar vaak af als reactie op mensen met 
somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ofwel SOLK. Hoe benadert u deze 
problematiek het best en hoe geeft u professionele begeleiding?
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (geregistreerd of in opleiding). 

Ook voor andere arboprofessionals of re-integratiebegeleiders die in 
hun werk te maken hebben met SOLK problematiek.

 Datum: 14 maart 2016

Leer uzelf beter kennen via MBTI
Verbeter de samenwerking en communicatie met uw cliënten en collega’s door 
kennis te maken met de persoonlijkheidstypologieën van Carl Jung. Wat voor 
karaktertype bent u volgens MBTI?
Voor wie: artsen en verpleegkundigen in de sector Public Health en Arbeid & 

Gezondheid en arboprofessionals die zichzelf (beter) willen leren 
kennen of hun contactuele vermogen willen verbeteren.

Data: 15 en 22 maart 2016
Locatie: Amersfoort

Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht
Houd het hoofd koel! Leer meer over de achtergronden van risico- en 
crisiscommunicatie.
Voor wie: beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn op het gebied van 

veiligheid en gezondheid en/of communicatie en te maken (kunnen) 
krijgen met ongevallen, rampen en risicovolle situaties.

Data: 15 en 22 maart 2016

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf
Dé kans om weer echt te ‘dokteren’! Kom in actie en leer volgens de nieuwste 
richtlijnen en protocollen systematisch en verantwoord eerste hulp verlenen, 
reanimeren en omgaan met de AED. Hoe houdt u het hoofd koel en toont u 
professionele meerwaarde bij een ongeval op het werk? 
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, artsen 

Maatschappij & Gezondheid en arboverpleegkundigen
 Datum: 15 maart 2016

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

reizigersadvisering. U bent in bezit van erkend diploma verpleegkunde 
op niveau 5 (HBO-V of verpleegkunde A aangevuld met MGZ).

Data: 16, 23, 30 maart, 13, 20 april en 18 mei 2016

Verdiepingscyclus Infectieziekten
Micro-organismen onder de loep. Verdiep u tijdens deze interactieve cyclus in 
de achtergronden van micro-organismen en andere relevante thema’s in de 
infectieziektebestrijding. U oefent om de laatste wetenschappelijke inzichten en 
beleid te verbinden en direct toe te passen in uw praktijk.
Voor wie: artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding. Ook artsen die tijdens 

hun werk in aanraking komen met betreffende infectieziekten zijn 
welkom.

Datum: 16 maart 2016

Diabetes en werk
Diabetes is een veelvoorkomende chronische ziekte die grote invloed heeft op de 
belastbaarheid. Ontdek de mogelijkheden om mensen met diabetes optimaal aan 
het werk te krijgen en te houden.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 22 maart 2016

Handreiking aan bedrijfsartsen: Adviseren aan organisaties
Bedrijfsartsen hebben meerdere rollen: in de spreekkamer zijn ze dokter en 
medisch expert, maar daarbuiten worden ook andere zaken van ze verwacht. Bij 
het adviseren op bedrijfsniveau ligt het accent dan ook op ander competenties, die 
vaak een heel andere attitude vergen. Goed adviseren valt niet te leren achter een 
bureau, maar door het te doen in de praktijk.
Voor wie: bedrijfsartsen en geregistreerde A&O-deskundigen. Daarnaast is er 

eventueel plaats voor arboverpleegkundigen of verzekeringsartsen die 
zich willen ontwikkelen in het adviseren van organisaties.

Datum: 23 maart 2016

PMO anno 2016: nieuwe kansen voor de bedrijfsarts!
Ins en outs van de herziene Leidraad PMO. Deze module bespreekt de optimale 
inrichting van een preventief medisch onderzoek op basis van de onlangs herziene 
Leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO). 
Voor wie: bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in opleiding
Datum: 23 maart 2016

Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie
Hoe gaat u om met de pers in geval van een (dreigende) crisis zoals de ‘brand 
in Moerdijk’. In deze module leert u doeltreffend communiceren in crisissituaties. 
Heldere communicatie speelt een doorslaggevende rol bij het voorkomen van 
paniek en de ontwikkeling en de perceptie van de situatie.
Voor wie: beleidsmakers en professionals werkzaam op het gebied van veiligheid 

& gezondheid die hun communicatievaardigheden in geval van 
crisissituatie willen vergroten.

Data: 29 maart en 13 april 2016

Debatteren en mondeling argumenteren
De kunst van het debat. Vergroot in één dag uw mondelinge vaardigheden om met 
succes een (beleids)stelling te verdedigen of juist aan te vallen. Ontdek in deze 
module hoe u uw visie verwoordt en met argumenten onderbouwt.
Voor wie: artsen, beleidsmedewerkers, epidemiologen, 

gezondheidswetenschappers, leidinggevenden, projectleiders en 
andere professionals in de publieke gezondheidszorg die hun verbale 
presentatie en argumentatie willen verbeteren.

Datum: 4 april 2016

Introductie Arbowet en verzuimbegeleiding
Leren begeleiden. U wilt meer kennis en ervaring opdoen met verzuimbegeleiding, 
Arbowetgeving en keuringen. Deze module begeleidt u bij de eerste stappen op dit 
werkterrein.
Voor wie: startende professional (bijvoorbeeld basisarts) op het gebied van 

verzuimbegeleiding en / of de Arbowetgeving. De organisatie heeft niet 
de verplichting officieel erkend te zijn als arbodienst.

Data: 5, 12 en 26 april 2016

Infectieziekten en werk
Een infectie oplopen tijdens het werk. Het komt vooral voor binnen het onderwijs 
en de gezondheidzorg, maar ook in de agrarische sector, slachthuizen en 
bij werk in het ‘buitengebied’. Volg deze module om meer te weten over 
arbeidsgerelateerde infecties.
Voor wie: bedrijfsartsen en artsen Maatschappij & Gezondheid (geregistreerd 

of in opleiding), huisartsen en arboverpleegkundigen en andere 
professionals, die werkzaam zijn in risicovolle branches zoals de zorg, 
de agrarische sector, de tuin- en bosbouw of groenvoorziening en in 
slachthuizen of afvalverwerking.

Data: 7 en 14 april 2016

Coachingsvaardigheden voor professionals
Ontwikkel uw coachtalent. Als professional met een coachende werkstijl kunt u de 
effectiviteit van medewerkers vergroten en de interactie met cliënten verbeteren. 
Leer het geheim van de smid in deze korte en krachtige training.
Voor wie: professionals in Occupational en Public Health die zich een coachende 

werkstijl willen aanmeten.
Data: 11 en 18 april 2016

Verbinden van beleid, onderzoek en praktijk
Krijg inzicht in de belangen en verhoudingen van gemeenten en onderzoek de 
mogelijkheden voor co-creatie op het gebied van informatievoorziening.
Voor wie: epidemiologen en beleidsmedewerkers/ beleidsadviseurs van GGD’en. 

De NSPOH adviseert om de module te volgen met minimaal  
twee personen van de GGD (epidemiolo(o)g(en) en beleidsadviseur). 
Daarnaast kan het interessant zijn ook de beleidsmedewerker van uw 
gemeente in uw werkgebied tegelijkertijd te laten deelnemen.

Data: 11, 18 en 25 april, 23 en 30 mei 2016

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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

https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=stimedic-basis&action=view&Scholing_Id=754&Uitvoering_Id=5637&Module_Id=1479&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=veranderkunde-ontwerpen-ontwikkelen-en-adviseren&action=view&Scholing_Id=870&Uitvoering_Id=5756&Module_Id=91&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=solk-en-somatoforme-stoornissen-beoordelen-en-begeleiden&action=view&Scholing_Id=746&Uitvoering_Id=5629&Module_Id=694&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=leer-uzelf-beter-kennen-via-mbti&action=view&Scholing_Id=749&Uitvoering_Id=5632&Module_Id=1344&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=risico-en-crisiscommunicatie-uitgelicht&action=view&Scholing_Id=848&Uitvoering_Id=5732&Module_Id=936&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=spoedeisende-hulp-en-aed-in-bedrijf&action=view&Scholing_Id=728&Uitvoering_Id=5611&Module_Id=1095&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen&action=view&Scholing_Id=758&Uitvoering_Id=5641&Module_Id=982&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=verdiepingscyclus-infectieziekten&action=view&Scholing_Id=756&Uitvoering_Id=5639&Module_Id=1828&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=diabetes-en-werk&action=view&Scholing_Id=703&Uitvoering_Id=5586&Module_Id=855&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=handreiking-aan-bedrijfsartsen-adviseren-aan-organisaties&action=view&Scholing_Id=875&Uitvoering_Id=5761&Module_Id=2201&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=pmo-anno-2016-nieuwe-kansen-voor-de-bedrijfsarts&action=view&Scholing_Id=882&Uitvoering_Id=5768&Module_Id=2014&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=praktische-mediatraining-bij-risico-en-crisiscommunicatie&action=view&Scholing_Id=823&Uitvoering_Id=5707&Module_Id=1248&Opleiding_Id=65
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=debatteren-en-mondeling-argumenteren&action=view&Scholing_Id=673&Uitvoering_Id=5553&Module_Id=1223&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=introductie-arbowet-en-verzuimbegeleiding&action=view&Scholing_Id=780&Uitvoering_Id=5663&Module_Id=1954&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=infectieziekten-en-werk&action=view&Scholing_Id=719&Uitvoering_Id=5602&Module_Id=1662&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=coachingsvaardigheden-voor-professionals&action=view&Scholing_Id=786&Uitvoering_Id=5669&Module_Id=1450&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=verbinden-van-beleid-onderzoek-en-praktijk&action=view&Scholing_Id=696&Uitvoering_Id=5578&Module_Id=2073&Opleiding_Id=3
http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
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Stel dat
      militairen worden
    nooit meer ziek

        N o t e e r  i n  d e  a g e n d a
        Woensdag 1 juni 2016

Jaarbeurs Utrecht
Bezoek het DGO Symposium 2016

Ga in gesprek over de Duurzame
Militaire
Gezondheidszorg
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NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
MINISTERIE VAN DEFENSIE - DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

E-mail: nmgt@mindef.nl

mailto:nmgt@mindef.nl

