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Op 27 april jl. is kapitein ter zee-arts R.W. Blom benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau met de zwaarden. 
Minister J.A. Hennis-Plasschaert feliciteert kapitein ter zee-arts Blom met zijn 
onderscheiding.
Foto: MCD.
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 27 april jl. is 
niemand minder dan Remco Blom onderscheiden.  
Uit naam van de koning is hij door minister Hennis 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
met de zwaarden.

Op het ministerie in Den Haag, onder toeziend oog 
van zijn echtgenote en kinderen, sprak de minister 
lovende woorden over commandant Blom. “Als ik kijk 
naar uw staat van dienst, dan vallen een aantal dingen 
op, maar één ding staat centraal en dat is het helpen 
van mensen. U doet dit niet alleen als arts, maar ook 
veelvuldig buiten uw vakgebied.” 

Remco Blom ontvangt deze onderscheiding voor  
onder andere zijn jarenlange inspanning voor 
de Base- en Softball Club Alphians, zijn tijd als 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Alphen aan 
den Rijn, zijn bijdragen aan de klachtencommissie van 
het Zaans Medisch Centrum en zijn betrokkenheid bij 
de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting 
Haaglanden. Deze onderscheiding komt ook het 
hele gezin toe voor hun inzet bij de crisisopvang van 
pleegkinderen. 

“Binnen Defensie wordt u omschreven als een 
belangrijke opinieleider binnen de militaire 
gezondheidszorg. Niet voor niets zijn uw opvattingen 
bepalend geweest voor de kern en ook de uitwerking 
van de nieuwe visie op die militaire gezondheidszorg. 
U mag hier echt trots op zijn”, aldus minister Hennis.

Wij feliciteren Remco Blom van harte met deze mooie 
onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding voor Remco Blom 

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

Beste lezers,

Kapitein ter zee-arts R.W. (Remco) Blom is tijdens de 
jaarlijkse lintjesregen uit naam van de koning benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.  
De uitreiking van deze onderscheiding werd verricht door de 
minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert.
Namens de redactie van het NMGT wens ik de decorandus 
van harte proficiat met deze Koninklijke onderscheiding.  
De mutatie m.b.t. deze onderscheiding is hieronder te lezen.

Een zeer lezenswaardig artikel met de titel “Technologische 
innovaties voor de militaire gezondheidszorg” van de 
hand van de heer D.J. Siemerink MSc hebben wij met 
toestemming mogen overnemen uit de Militaire Spectator 
van april 2017. Daar vele abonnees van het NMGT de 
Militaire Spectator niet ontvangen leek het ons zinvol dit 
uitstekende artikel in ons tijdschrift te plaatsen.

Daar de stroom aan nieuwe oorspronkelijke artikelen en 
verslagen bijna geheel is opgedroogd, wellicht is dit een 
aansporing om de pen op te pakken, hebben we gemeend 

een tweetal artikelen uit het verleden te herplaatsen.  
Het betreft een artikel van onze oud-hoofdredacteur, kolonel  
J. de Lange, handelend over de eerste gewondenverzorger 
uit de oudheid, Sthenelos. Dit artikel is voor het eerst 
verschenen in het NMGT van februari 1984. Het tweede 
artikel is van de heer drs. M.M. Portegies en geeft een 
inkijk in het leven van een soldaat, een Noord-Hollandsche 
schutter, tijdens de Belgische Opstand van 1830-1831.  
In het novembernummer van 2005 was dit artikel voor het 
eerst te lezen.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen.

De Hoofdredacteur 
Kolonel H. van der Wal, MBA-H MHA EMSD
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Technologische innovaties voor de 
militaire gezondheidszorg

door D.J. Siemerink MSc

De auteur heeft Biomedical Engineering 
gestudeerd aan de Universiteit Twente en  
is werkzaam als adviseur Innovatie op het  
gebied van medische techniek bij de  
afdeling Strategische Militaire Gezondheidszorg 
van de Staf DGO.
Het artikel is met toestemming van de redactie 
overgenomen uit de Militaire Spectator 
2017(186);4:183-197.

Samenvatting
‘Telehealth’ voor virtuele consultatie tijdens missies, ondersteuning 
van militair artsen met behulp van ‘augmented reality’, of vroegtijdige 
bloedstolling bij letsel met behulp van nanomedicine. Deze technologische 
innovaties kunnen bijdragen aan het behoud en de bevordering van de 
gezondheid en aan een optimale inzetbaarheid van de militair. Dit artikel 
beschrijft meerdere medisch relevante technologische toepassingen aan 
de hand van vier categorieën: Sensoring & Monitoring, Robotica & Artificial 
Intelligence (AI), Genomica & Biotechnologie, en Nanomedicine. Eerst komt 
de vraag aan de orde welke ontwikkelingen, zowel civiel als operationeel, de 
behoefte aan technologische ontwikkelingen voeden. Vervolgens worden de 
vier categorieën en subcategorieën uiteengezet, met inbegrip van concrete 
toepassingen en voorbeelden uit de praktijk. Het doel van dit artikel is 
bewustwording creëren van de mogelijkheden en - soms - risico’s van 
technologische ontwikkelingen binnen het ‘human domain’ die relevant zijn 
voor de militaire gezondheidszorg. 

Inleiding
Een van de taken van de Militaire 
Gezondheidszorg (MGZ) is het leveren 
van operationele geneeskundige 
ondersteuning1. Hierbij streeft men 
naar een hoogwaardige kwaliteit van 
zorg die, ook onder operationele 
omstandigheden, afgestemd is op 
civiele kwaliteitsnormen. Tijdens 
multinationale operaties dient  
men tevens te voldoen aan de  
NAVO-richtlijnen voor tijdige en 
adequate hulpverlening en afvoer  
van gewonden2. 

Veranderingen in operationele 
omstandigheden zorgen voor 
toenemende complexiteit bij 
zorgverlening tijdens missies. 
Concrete voorbeelden hiervan zijn 
het expanderende en moeilijker 
begaanbaar wordende voorterrein  
bij grootschalig optreden, de toename 

van kleinschalige operaties (light 
footprint operations - LFO), urbanisatie 
en hybride oorlogvoering. De inzet van 
uitgebreide medische voorzieningen 
is in deze gevallen niet altijd haalbaar. 
Daarnaast zorgt de dynamiek 
in dimensies en domeinen van 
oorlogvoering voor een toename van 
de complexiteit. 

Maatregelen die zijn gericht op 
het bevorderen en behouden van 
de gezondheid en inzetbaarheid 
worden steeds meer beschouwd 
als onderdelen van het omvangrijke 
human domain. Technologische 
ontwikkelingen en hyperconnectiviteit 
voeden het belang van het cyber 
domain en de beheersing van het 
elektromagnetisch spectrum3. Deze 
spelen ook binnen de MGZ een steeds 
grotere rol met de digitalisering van de 
gezondheidszorg. 

De veranderingen vormen een 
uitdaging als het gaat om het voldoen 
aan de doelstelling van kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg 
leveren. Het vergt adaptiviteit en 
flexibiliteit om te kunnen anticiperen op 
deze veranderende omstandigheden 
en om aan de gevarieerde zorgvraag 
te kunnen voldoen. Dit artikel beschrijft 
hoe verschillende technologische 
innovaties hierin een rol kunnen gaan 
spelen. 

Civiele ontwikkelingen 
De MGZ wordt, naast verandering in 
operationele omstandigheden, ook 
beïnvloed door civiele ontwikkelingen. 
Deze kunnen bijdragen aan het 
consolideren en bevorderen van 
de kwaliteit van de zorg. Dit maakt 
Defensie een aantrekkelijke en 
progressieve werkgever, wat 
de continue uitwisseling van 
medisch personeel met de civiele 
arbeidsmarkt kan stimuleren. De 
gezondheidszorg wordt steeds 
meer als een continuüm beschouwd 
van gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, waarbij de patiënt 
centraal staat. 

Gezondheid kan volgens  
Machteld Huber het best beschreven 
worden als ‘het vermogen om zich 
aan te passen en een eigen regie te 
voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven’4. Door toenemende 
connectiviteit kan er meer medische 
data door de patiënt ontsloten worden. 
Dit vergroot de zelfredzaamheid, de 
regie en de zelfzorg van patiënten, 
wat overigens ook wordt gestimuleerd 
vanuit de overheid5. Dit artikel beschrijft 
toepassingen die bijdragen aan het 
optimaal benutten van medische data 
en die inzicht geven in de gezondheid 
en inzetbaarheid van de militair. 

Afb. 1: Telemedicine, oftewel zorg op afstand, wordt al bijna honderd jaar toegepast in de 
gezondheidszorg.
Foto: US Army, S. Reel.
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Naast mogelijkheden ook risico’s 
De categorisering van de toepassingen 
zoals gebruikt in dit artikel, is vooral 
bedoeld om een overzicht te geven en 
sluit een overlap of samenhang niet 
uit. Veel toepassingen zullen elkaars 
ontwikkeling en functioneren namelijk 
versterken, wat een exponentiële 
technologische groei kan veroorzaken. 
Niet meegaan in deze ontwikkeling 
betekent al snel een onacceptabele 
achterstand. Wanneer opponenten 
technologische innovaties toepassen, 
kan men hierdoor verrast worden. Om 
dreigingen te kunnen onderkennen, 
is het immers van belang om te 
weten welke ontwikkelingen gaande 
zijn en waar kennis en kunde te 
behalen valt. Dit artikel beoogt bij te 
dragen aan het ontsluiten van kennis 
over toepassingsmogelijkheden en 
risico’s van medisch technologische 
ontwikkelingen. 

Sensoring & Monitoring
Telemedicine 
Het concept telemedicine wordt 
inmiddels al bijna honderd 
jaar toegepast in de dagelijkse 
gezondheidszorg6. De letterlijke 
betekenis van het begrip telemedicine 
is: ‘healing at a distance’, oftewel  
zorg op afstand7. Volgens de 
Nederlandse Technische Afspraak 
(NTA) gaat het om een telemedicine 
toepassing wanneer een proces in  
de gezondheidszorg voldoet aan  
twee voorwaarden: 
1) afstand wordt overbrugd met behulp 

van ICT; 
2) waarbij minstens twee personen 

betrokken zijn en tenminste één 
van hen geregistreerd staat als 
zorgprofessional of handelt in 
opdracht van een geregistreerd 
zorgprofessional8. 

De ruimte die deze definitie biedt, 
zorgt ervoor dat er veel medisch 
technologische toepassingen behoren 
tot deze categorie. Bijvoorbeeld het 
verzenden van patiëntgegevens 
vanuit een ambulance naar een 
zorginstelling9, of het verzenden van 
sensordata vanuit de thuissituatie 
van een patiënt naar een 
zorgprofessional10. 

Een relevante toepassing van 
telemedicine voor de MGZ is 
teleconsulting, waarbij een virtueel 
consult plaatsvindt tussen medisch 
specialist en patiënt met behulp van 
ICT. Dankzij deze technologie kan 
een militair tijdens missie worden 
voorzien van een hoge kwaliteit zorg, 
doordat men in contact kan worden 

gebracht met elke medisch specialist 
zonder locatiebeperking. Uiteindelijk 
verhoogt dit dus de kwaliteit van de 
MGZ en bevordert dit de gezondheid 
en daarmee de inzetbaarheid van de 
militair. 

Het teleconsult concept wordt al sinds 
2014 toegepast in de Amerikaanse 
krijgsmacht11. Een concreet voorbeeld 
hiervan is het telehealth programma, 
dat is opgestart om Amerikaanse 
militairen die in Europa zijn te werk 
gesteld te voorzien van optimale zorg 
met behulp van virtuele consultatie12. 

Portable diagnostiek 
De eerder beschreven veranderende 
inzet zorgt voor een grotere behoefte 
aan zorgprocessen rond de point of 
injury (POI). Dit vergt echter flexibele 
en mobiele medische voorzieningen. 
De prioriteit daarbij is om kwalitatief 
hoogwaardige diagnostische middelen 
zo dicht mogelijk bij de POI in te zetten. 
Hiermee kan sneller, betrouwbaarder 
en nauwkeuriger een diagnose 
worden gesteld, waarmee een betere 
inschatting kan worden gemaakt van 
de situatie van de patiënt. 

Uiteindelijk zorgt dit voor efficiëntere 
afhandeling van gewonden, waarmee 
de kwaliteit van de geleverde zorg 
en de inzetbaarheid van de militairen 
toeneemt en de kosten afnemen. 
Concrete toepassingen hiervan zijn: 
portable monitoring systemen voor 
het continu zichtbaar maken van 
vitale parameters; draagbare tests 
voor bloedanalyse, bijvoorbeeld met 
betrekking tot CBRN-dreigingen13; en 

portable ultrasound systemen waarmee 
kwalitatief hoogwaardige diagnostiek 
kan worden verricht14. 

Deze toepassingen vergen minimale 
middelen, zoals een portable 
ultrasound systeem, dat gebruik maakt 
van een echosonde gekoppeld aan een 
smartphone-applicatie15. De portable 
ultrasound systemen kunnen echter 
de kwaliteit en efficiëntie van de zorg 
in een role 0/1 of tijdens een Medische 
Evacuatie (MedEvac) verhogen en 
meer gedetailleerde inzichten geven in 
de situatie van de patiënt in vergelijking 
tot de stethoscoop16. Verschillende 
vormen van deze systemen worden al 
sinds 2009 door Amerikaanse Special 
Forces medics gebruikt en hebben 
hun toegevoegde waarde voor de 
operationele MGZ bewezen17. 

Wearables 
Zoals eerder beschreven is er 
een trend waarneembaar binnen 
de gezondheidszorg waarbij de 
patiënt regisseur wordt van de eigen 
gezondheid18. Door the internet 
of things heeft de patiënt continu 
toegang tot medische kennis die 
voorheen voornamelijk tijdens een 
bezoek aan een medisch specialist 
werd verkregen19. Daarnaast spelen 
commerciële partijen in op deze trend 
van zelfregie door producten aan te 
bieden die mensen in staat stellen 
om op eenvoudige wijze de eigen 
fysiologische parameters te kunnen 
monitoren. 

Deze Body Area Network (BAN) 
technologie is opgebouwd uit een 

Afb. 2: Het monitoren van vitale parameters, zowel operationeel als regulier, kan ertoe leiden 
dat er eerder maatregelen worden genomen die de gezondheid bevorderen. Hiermee kan uitval 
worden gereduceerd en de inzetbaarheid worden verhoogd.
Foto: US Air Force, W. Farnsworth.
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draadloos netwerk van sensoren, 
bedoeld om fysiologische en vitale 
parameters te monitoren, met 
als oogmerk bevordering van de 
gezondheid20. Hiertoe behoren ook 
track & trace applicaties die binnen 
de MGZ een bijdrage kunnen leveren 
aan een efficiëntere gewondenafvoer 
en -overdracht. Er is echter ook 
kritiek en discussie over de validiteit, 
betrouwbaarheid en effectiviteit 
van deze BAN’s of wearables, die 
grotendeels afhankelijk is van de 
kwaliteit van het apparaat, maar ook 
van de toepassing door de gebruiker21. 

Het gebruik van valide en 
betrouwbare wearables bij de 
individuele militair kan bijdragen 
aan inzicht in diens inzetbaarheid. 
Ook kan het monitoren van vitale 
parameters, zowel operationeel als 
regulier, het nemen van preventieve 
gezondheidsmaatregelen bevorderen. 
Hiermee kan uitval worden 
gereduceerd en dus de inzetbaarheid 
worden bevorderd. Toch zal de 
organisatie zich ook bewust moeten 
zijn van de uitdaging die er ligt op 
het gebied van integriteit en omgang 
met privacygevoelige data. Wanneer 
hier echter eenduidige intenties en 
onderbouwde argumenten voor worden 
vastgelegd, zou dit een toepassing 
mogelijk moeten maken die voor 
zowel werkgever als werknemer een 
toegevoegde waarde heeft. 

Augmented Reality 
Als het gaat om het optimaal 
voorbereiden van militair artsen en 
verpleegkundigen kan en moet er altijd 
naar verbetering worden gestreefd. 

Naast de stressvolle operationele 
omstandigheden heeft men tijdens een 
missie te maken met een specifieke 
patiëntengroep, die afwijkt van de 
groep patiënten die men tijdens civiele 
stages tegenkomt. Militair artsen 
vertrouwd laten raken met complexe 
gevechtsverwondingen is dan ook een 
essentieel onderdeel van het opleiden. 

In het huidige systeem oefenen jonge 
militaire artsen hun chirurgische 
capaciteiten voornamelijk met burgers, 
waarbij verwondingen vaak verschillen 
van militaire gevechtsverwondingen22. 
Bij het opleiden van civiele medisch 
specialisten maakt men inmiddels 
gebruik van virtual of augmented 
reality-technologie. Hierbij kunnen 
artsen-in-opleiding meekijken met 
een operatie ‘door de ogen’ van de 

uitvoerend medisch specialist, of zelf 
een virtuele chirurgische ingreep 
uitvoeren23. De ervaring die een 
medisch specialist in opleiding zo 
opdoet, draagt bij aan de situational 
awareness die benodigd is voor 
het uitvoeren van een complexe 
chirurgische ingreep. 

Daarnaast wordt er onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden met 
augmented reality ter ondersteuning 
van de uitvoerend arts. Een voorbeeld 
hiervan is het gebruik van de Microsoft 
Hololens tijdens neurochirurgie24. 
Hierbij kunnen dieper gelegen 
hersenweefsels virtueel zichtbaar 
worden gemaakt zonder dat daarbij het 
weefsel hoeft te worden aangetast. 

Augmented reality technologie is 
daarmee niet alleen van toepassing 
voor opleiding en training, maar kan 
ook dienen ter ondersteuning van 
een uitvoerend medisch specialist. 
Deze technologie biedt daarmee 
mogelijkheden om tijdens uitdagende 
operationele omstandigheden 
kwalitatief hoogwaardige zorg te 
leveren. Toepassingen van augmented 
reality beschouwt de Amerikaanse 
krijgsmacht als technieken die de 
kwaliteit bevorderen, zoals het rapport 
van het Telemedicine & Advanced 
Technology Research Center (TATRC) 
beschrijft25. 

Robotica & AI 
Human enhancement 
Menselijke fysiologische capaciteiten 
zijn grotendeels afhankelijk van 
genetische eigenschappen en  
leefstijlfactoren. Deze capaciteiten 
kunnen gedeeltelijk worden 
gemanipuleerd met behulp van 

Afb. 3: Bij het opleiden van jonge militaire artsen maakt men vooral in de VS vaak gebruik van 
‘augmented reality’-technologie. Hierbij kunnen artsen ‘meekijken’ met een operatie door de 
ogen van een medisch specialist of zelf virtueel een chirurgische ingreep uitvoeren.
Foto: US Marine Corps, A. Soto-Delgado.

Fig.1: De laatste jaren is er ook veel onderzoek naar het psychisch functioneren en vooral naar 
de wijze waarop hersenactiviteit kan worden gemeten en beïnvloed.
Bron: DARPA.
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technologische toepassingen.  
Hierbij kan gedacht worden aan  
ex vivo middelen die de anatomische 
structuren van de mens kunnen 
ontlasten. Een exoskelet bijvoorbeeld, 
stelt militairen in staat om grotere 
afstanden af te leggen met zwaardere 
bepakking, met minder inspanning en 
een kleinere kans op blessures. 

Naast ex vivo zijn er ook in vivo 
mogelijkheden voor uitbreiding of 
vergroting van menselijke capaciteiten. 
Hierbij zijn er toepassingen die 
motorische, sensorische en/of  
cognitieve capaciteiten 
kunnen vergroten. Er zijn veel 
praktijkvoorbeelden bekend waarin 
werd gepoogd militaire prestaties te 
bevorderen met behulp van medicatie 
en stimulerende middelen26. Deze 
toepassingen waren vooral gericht 
op het bevorderen van fysieke 
gesteldheid. 

Momenteel loopt er echter ook 
veel onderzoek naar het psychisch 
functioneren, en dan vooral hoe dit kan 
worden gemeten en beïnvloed. 

Binnen het Amerikaanse Defense 
Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) loopt het silent 
talk project, waarbij met behulp van 
Brain-Computer-Interfaces (BCIs) 
hersenactiviteit kan worden uitgelezen 
en worden vertaald in elektrische 
signalen27. Deze technologische 
ontwikkelingen gaan gepaard met 
manipulaties van het menselijk denken 
en handelen, en brengen dus risico’s 

met zich mee en roepen ethische 
vragen op. Voor de MGZ kunnen 
human enhancement toepassingen 
als preventieve maatregelen worden 
beschouwd die bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid van de 
individuele militair. Daarnaast kunnen 
de toepassingen zorgen voor verhoging 
van de individuele belastbaarheid en 
daarmee de operationele capaciteit 
vergroten. 

Autonome MedEvac 
Binnen de MGZ wordt er, net als 
in de civiele sector28, gekeken 
naar mogelijkheden van autonome 
transportsystemen. Er is behoefte 
aan autonome systemen voor 
gewondenafvoer vanwege het 
verhoogde risico voor de bestuurder 
tijdens een vuurgevecht. Een andere 
reden is de toenemende lengte van 
het voorterrein waarin een vuurgevecht 
plaatsvindt29. 

Met behulp van een Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) zou men echter 
onafhankelijk van het terrein zijn, 
en daardoor ook onder extreme 
omstandigheden kunnen voldoen 
aan de internationaal gehanteerde 
tijdslimieten. In het kader van snellere, 
efficiëntere en veiligere MedEvac is 
de prioriteit van de ontwikkeling van 
autonome transportsystemen evident. 
Autonoom transport sluit het risico dat 
gepaard gaat met een vuurgevecht 
voor de te vervoeren gewonden 
echter niet uit. Er zijn namelijk ook 
ontwikkelingen waarbij UAV’s door 
elektronische metingen op afstand 

kunnen worden uitgeschakeld30. Toch 
zijn er zowel internationaal - binnen 
krijgsmachten en het bedrijfsleven31 
- als nationaal al een aantal jaar 
hoopgevende ontwikkelingen gaande 
op dit gebied32. 

Artificial Intelligence 
Digitalisering, en dan met name 
ontwikkelingen op het gebied van 
sensoring en monitoring, gaat gepaard 
met het ontstaan van een grote 
hoeveelheid aan digitale data. Door de 
komst van internet kan deze data in 
zeer korte tijd voor zeer veel mensen 
toegankelijk worden gemaakt en 
wordt het genereren van nieuwe data 
gestimuleerd. Veel technologische 
ontwikkelingen dragen (in)direct bij 
aan de kwantiteit van digitale data, 
waardoor de hoeveelheid exponentieel 
toeneemt. 

Sinds 2011 wordt te pas en te onpas 
de term Big Data gebruikt wanneer 
men spreekt over digitale data33. 
Men bedoelt dan meestal data van 
een grote hoeveelheid en een grote 
diversiteit, die met een hoge snelheid 
kan worden uitgewisseld. Er bestaat 
overigens geen eenduidige en 
algemeen geaccepteerde definitie van 
Big Data34. Big Data wordt bovendien 
echt relevant, wanneer er efficiënte 
methodes worden ontwikkeld waarmee 
relevante informatie uit deze grote 
hoeveelheid data gefilterd kan worden. 
Dit voedt de behoefte aan Artifical 
Intelligence (AI). 

AI is moeilijk te bevatten en te 
omvatten, maar het is een domein 
waarover al sinds de Dartmouth 
Conferenties in 1956 met hoge 
verwachting wordt gesproken35. Er 
is geen eenduidige definitie van dit 
technologisch domein, maar volgens 
toonaangevende literatuur in dit 
vakgebied36 zijn er vier verschillende 
benaderingen te onderscheiden: 
systemen die kunnen denken als 
mensen (ook wel cognitive computing 
genoemd)37; systemen die kunnen 
handelen als mensen; systemen die 
rationeel kunnen denken; systemen 
die rationeel kunnen handelen. Men 
focust zich dus op het modelleren van 
menselijk functioneren, en dan vooral 
op het functioneren van het menselijk 
brein.

Met behulp van kleine processors, 
ook wel neuronen genoemd, kan een 
neuraal netwerk worden gecreëerd 
van verschillende lagen waarin 
willekeurige en onwillekeurige 
elektrisch signalen kunnen worden 

Afb. 4: De traditionele, gevaarlijke manier van het afvoeren van gewonden. De Militaire 
Gezondheidszorg kijkt naar de mogelijkheden van autonome transportsystemen voor 
gewondenafvoer. Met behulp van een Unmanned Aerial Vehicle (UAV) zou men onafhankelijk  
van het terrein zijn.
Foto: MCD, E. Vorstenbosch.
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geïnitieerd en overgedragen38. Hierbij 
wordt het menselijk proces van leren 
gesimuleerd. Dit noemt men ook 
wel deep learning. Het proces van 
deep learning wordt toegepast voor 
verschillende vormen van machine 
learning, onder meer in systemen voor 
spraak- en tekstherkenning39. Hierbij 
gaat het om een zelflerend systeem; 
een systeem dat getraind kan worden 
in het herkennen van patronen zonder 
vooraf vastgestelde voorwaarden en 
restricties. 

Momenteel zijn zowel marktleiders40  
als vele startups bezig met de  

ontwikkeling van AI voor het  
verwerken van onder meer  
medische Big Data41. Dit biedt 
potentiële kansen voor de MGZ 
om de kwaliteit en de efficiëntie 
van de zorg te stimuleren. Met 
behulp van deep learning en 
data mining kunnen structuren en 
verbanden worden bemerkt binnen 
ongestructureerde medische data, 
wat kan leiden tot nieuwe kennis 
en inzichten42. Dit kan bijdragen 
aan onder meer voorspellende 
geneeskunde, ziektepreventie en dus 
gezondheidsbevordering en inzicht in 
de inzetbaarheid. 

Daarnaast wordt binnen de curatieve 
gezondheidszorg meer symptom based 
medicine mogelijk gemaakt, doordat 
een intelligent systeem, gebaseerd 
op Big Data, de meest waarschijnlijke 
diagnose kan stellen aan de hand 
van symptomen. De ontwikkeling 
van AI kan daarmee bijdragen aan 
optimalisatie van de MGZ in de vorm 
van meer predictive, preventive and 
personalized medicine43. 

Ook in dit domein spelen ethische 
kwesties die relevant zijn voor 
Defensie. Grote spelers binnen dit 
domein benadrukken het risico van de 
mogelijkheid dat AI kan functioneren 
zonder menselijke invloed. 
Aangezien meerdere landen aan het 
experimenteren zijn met systemen die 
volledig autonoom kunnen opereren 
op basis van AI44, is het voor het 
kunnen beheersen van potentiële 
risico’s essentieel om kennis en kunde 
beschikbaar te hebben. 

Quantum computing 
Men spreekt van digitale data 
wanneer de data een beperkt aantal 
discrete waarden kan aannemen 
in tegenstelling tot analoge data. 
Normaal gesproken is dit aantal 
discrete waarden beperkt tot twee en 
wordt er gesproken over een binaire 
waarde of variabele. Deze waarde, 
in de computerwereld ‘bit’ genoemd, 
wordt in veel gevallen aangeduid 
met 0 of 1 (aan of uit). Een quantum 
computer daarentegen maakt gebruik 
van quantum bits, of qubits, die een 
waarde kunnen hebben van 0, 1 of 
0 en 1 tegelijkertijd. Hierdoor zijn 
deze computers in staat om met een 
grote hoeveelheid waardes tegelijk te 
rekenen45. 

Dit kan ook voor de medische wereld 
een belangrijke doorbraak betekenen. 
Met behulp van de rekenkracht van 
quantum computers kunnen complexe 
moleculaire interacties gemodelleerd 
en gesimuleerd worden, wat kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
specifieke medicatie. Hierbij heerst 
de verwachting dat men met quantum 
computing binnen korte tijd in staat 
is om alle twintigduizend menselijke 
proteïnes te moduleren46. 

Quantum computers op zich zullen 
niet direct een bijdrage leveren aan 
verhoging van de kwaliteit van de 
MGZ. De grote rekenkracht van 
quantum computers kan wel worden 
toegepast om de capaciteit van andere 
medische techniek te vergroten. Hierbij 
kan worden gedacht aan technologie 

Fig. 2: Een schematische weergave van het intelligent monitoren van de zenuwbanen. Het doel 
ervan is nieuwe behandelingen te kunnen aanbieden die de fysieke en mentale gezondheid 
herstellen.
Bron: DARPA.
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waarbij medische data verwerkt dient 
te worden, zoals in toekomstige  
AI-systemen, of bijvoorbeeld veilige 
datauitwisseling tussen quantum 
computers met behulp van quantum 
teleportatie47. Quantum computing 
kan daarmee bijdragen aan een 
exponentiële ontwikkeling van 
technologieën die directe verbetering 
van de MGZ met zich mee kunnen 
brengen. 

Blockchain technologie 
Blockchain technologie is geen 
product maar een methode die kan 
bijdragen aan verhoging van efficiëntie 
en borging van kwaliteit48. Het is een 
digitaal grootboek waarin transacties 
worden gegenereerd en geregistreerd 
op alle computers die aangesloten zijn 
op het netwerk, oftewel de blockchain. 
Hiermee is het een gedecentraliseerd 
systeem zonder eigenaar, dat volledig 
transparant is voor elke schakel in het 
netwerk. 

Voor het registreren van een transactie 
in het grootboek, moet de meerderheid 
van de computers uit de blockchain 
de transactie hebben geverifieerd 
aan de hand van cryptografische 
berekeningen49. Hiermee wordt 
voorkomen dat er ongewenste 
transacties worden gegenereerd of 
geregistreerd. Elke computer in het 
netwerk bevat namelijk een exacte 
kopie van het grootboek. Dus wanneer 
er getracht wordt een transactie te 
manipuleren, moet dit tegelijkertijd 
op alle aangesloten computers in het 
netwerk gebeuren, wat praktisch niet 
realiseerbaar is50.

Blockchain technologie kan 
mogelijkheden bieden voor de 
MGZ op het gebied van veilige en 
efficiënte datatransacties tussen het 
uitzendgebied en Nederland. Met 
behulp van de blockchain encryptie kan 
medische data worden uitgewisseld via 
internet, waarbij de betrouwbaarheid 
en kwaliteit van de brondata geborgd 
blijft. Doordat de berichten en 
transacties gedecentraliseerd  
worden opgeslagen, in plaats van op 
één locatie, is het systeem moeilijker te 
hacken en zou een eventuele poging 
ook sneller onderkend kunnen worden. 

In plaats van een almaar toenemende 
afscherming van data ontstaat er door 
blockchain technologie meer zicht 
op wie de data bekijkt en eventueel 
modificeert. Hiermee kan een snelle 
detectie van bedreigingen en behoud 
van integriteit van datasystemen 
plaatsvinden51. Zowel het DARPA als 

de NAVO onderzoekt momenteel de 
militaire toepassingen van blockchain 
technologie52. 

3D-printen 
3D-printen biedt veel mogelijkheden 
om te voorzien in middelen wanneer er 
geen uitgebreide logistieke capaciteiten 
ter beschikking zijn. Dit lijkt voor 
Defensie een erg relevante technologie 
aangezien er steeds vaker kleinschalig 
wordt opgetreden. Bij aanwezigheid 
van 3D-modellen en de benodigde 
grondstoffen kan er ter plekke 
specifieke productie plaatsvinden. 
Voor de operationele MGZ kan hierbij 
gedacht worden aan het 3D-printen 
van voeding voor een specifiek 
dieet of bijvoorbeeld medicatie53. De 
operationele omstandigheden kunnen 
namelijk een specifieke behoefte 
aan voedingsstoffen en chemische 
stoffen teweegbrengen. Met behulp 
van 3D-printen kan ter plekke worden 
ingespeeld op de zorgvraag van een 
individu, waardoor er preventieve en 
gepersonaliseerde gezondheidszorg 
kan plaatsvinden die bijdraagt aan de 
inzetbaarheid van de militair. 

Voor de reguliere MGZ kan 3D-printen 
een toegevoegde waarde hebben, 
zoals nu in civiele zorginstellingen 
ook al het geval is. Hierbij kan worden 
gedacht aan het 3D-bioprinten van 
organen, ledematen of artificieel 
weefsel. De Amerikaanse krijgsmacht 
ziet veel potentie in deze toepassingen 
en investeert in het onderzoek en de 
ontwikkeling van 3D-bioprinten van 
huidweefsel54. Hiermee zou verminking 

en beperking in beweging door 
verwondingen kunnen worden beperkt 
of verholpen. 3D-printen heeft dus een 
militaire meerwaarde doordat het een 
bijdrage levert aan het behandelen 
en herstellen van militairen met 
gevechtsverwondingen. 

Genomica & Biotechnologie 
Genetische screening 
Bij genetische screening of genetisch 
testen worden chromosomen, 
proteïnen en metabolieten van een 
specifiek gen geanalyseerd om 
bepaalde ziektebeelden te kunnen 
analyseren. Genetische screening gaat 
om het routinematig testen op erfelijke 
afwijkingen in het DNA zonder dat 
er vooraf een verdenking is van een 
erfelijke afwijking. In 2008 waren er al 
1200 genetische tests beschikbaar. Dit 
aantal stijgt jaarlijks met 25 procent55. 
Men probeert aan de hand van het 
DNA een verhoogd risico voor een 
bepaalde aandoening te achterhalen, 
zodat er eventueel maatregelen 
kunnen worden getroffen tegen de 
ontwikkeling van de ziekte. 

Hierbij dienen single nucleotide 
polymorphisms (SNP’s) als  
genetische merker56. De verwachting  
is dat de kosten van dergelijke  
DNA-technologieën binnen  
vijf jaar zullen afnemen met een  
factor duizend terwijl de 
beschikbaarheid zal toenemen57. 

Voor Defensie biedt genetische 
analyse mogelijkheden om het 
genetisch profiel van elke militair in 

Afb. 5: 3D-printen biedt veel mogelijkheden - van voeding tot het bioprinten van organen, 
ledematen of kunstmatig weefsel.
Foto: US Marine Corps, J. Updegraff.



60NMGT 70 - 51-82                                          M E I  2017
<< I N H O U D

kaart te brengen. Hiermee kan men 
beter een inschatting maken van de 
fysieke en mentale kwaliteiten en 
kwetsbaarheden van een individu. 
Het genetisch profiel kan worden 
gekoppeld aan het persoonlijk medisch 
dossier, waardoor meer inzicht in de 
gezondheid en inzetbaarheid van dat 
individu ontstaat. Dit kan bijdragen 
aan preventieve maatregelen en 
gepersonaliseerde gezondheidszorg 
die is afgestemd op de operationele 
omstandigheden en de militaire taak. 

Een militair met een mutatie in het 
RYR1-gen heeft bijvoorbeeld een 
verhoogde kans op warmtegerelateerd 
letsel58. Met deze kennis kunnen 
voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen voor missies bij hoge 
temperaturen, waardoor uitval van 
een individuele militair voorkomen kan 
worden. Bij implementatie van deze 

technologieën zal men echter het hoofd 
moeten bieden aan de uitdagingen 
die gepaard gaan met het gebruiken 
van persoonlijke gegevens. Dat dit 
niet eenvoudig is constateert ook de 
Amerikaanse krijgsmacht, die al jaren 
op zoek is naar mogelijkheden voor 
integer gebruik van genetisch data59. 
Daarnaast zal de ontwikkeling van 
deze technologieën nog een aantal 
stappen moeten maken voordat 
de toepassingen daadwerkelijk 
kostenefficiënt en dus relevant worden. 

Genetische manipulatie 
De grootste ontwikkeling op het  
gebied van genetische manipulatie 
vond begin 2013 plaats60. Dit was  
het moment waarop voor het eerst 
werd gepubliceerd over het  
CRISPR-Cas9 systeem61. Hiermee 
wordt men in staat gesteld om te 
‘knippen’ op elke willekeurige plek in 

het menselijk genoom. Uiteindelijk kan 
hiermee, eventueel met behulp van 
externe factoren, de expressie van 
specifieke genen worden voorkomen 
of juist worden gestimuleerd. 
Deze ontwikkeling biedt tal van 
mogelijkheden voor het voorkomen of 
behandelen van ongewenste mutaties 
of expressies van het genoom, zoals 
bijvoorbeeld bij ziektes als kanker, 
Alzheimer of Parkinson. 

Het CRISPR-Cas9 systeem is namelijk 
in staat om een zogeheten mutagene 
kettingreactie op gang te helpen62. Dat 
betekent voor geslachtscellen dat het 
gemuteerde gen automatisch wordt 
doorgegeven aan het nageslacht, 
en dat dit gen ook dominant zal zijn 
binnen elke nakomeling. Hierdoor volgt 
er een soort kettingreactie die lijkt op 
een virus dat zich uitspreidt over al het 
nageslacht63. 

Met deze ontwikkeling lijkt de 
mogelijkheid te gaan ontstaan 
waarmee menselijk DNA naar eigen 
wens kan worden gemanipuleerd. Dit 
kan bijvoorbeeld ook worden toegepast 
voor het creëren van militairen die op 
basis van genetisch eigenschappen 
bestand zijn tegen extreme 
omstandigheden. Vergelijkbare 
experimenten vinden al plaats met 
dieren, zoals men in China honden kan 
creëren met extra spiermassa64. 

Tegelijkertijd kunnen er door 
genetische manipulatie ongewenste 
mutaties optreden in het genoom, 
wat tot het ontstaan van nieuwe 
erfelijke aandoeningen kan leiden. 
Dit kan een grote uitwerking hebben 
op zorgprocessen en ziektebeelden 
binnen de gezondheidszorg. Hierbij 
is het overigens niet de vraag óf dit 
gaat gebeuren maar wanneer, en 
tot welke gevolgen dit gaat leiden. 
Er hebben namelijk al experimenten 
plaatsgevonden waarbij het genoom 
van gezonde menselijke embryo’s  
is gemanipuleerd met de  
CRISPR-techniek65. 

Deze ontwikkelingen kunnen van grote 
waarde zijn voor de geneeskunde, 
maar kunnen ook een bedreiging 
zijn voor de gezondheid van de 
mens. Het is daarom essentieel dat 
er zorgvuldig te werk wordt gegaan. 
Daarbij is adequaat toezicht en 
wet- en regelgeving cruciaal. Het 
Amerikaanse DARPA heeft om die 
reden een programma heeft opgezet 
om de ontwikkelingen op het gebied 
van genetische manipulatie te kunnen 
beheersen66. Ook voor de MGZ is 

Afb. 6: Gezondheidszorg wordt steeds meer als een continuüm beschouwd van 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie, waarbij de patiënt centraal staat.
Foto: MCD, J. van Helvert.
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het relevant om te beseffen hoe deze 
techniek zich ontwikkelt. 

Nanomedicine 
Dit vakgebied houdt zich bezig 
met het ontwikkelen van medische 
toepassingen op een schaal van 
nanometers met een functie op 
cellulair, moleculair of anatomisch 
niveau67. Hierbij zoekt men naar 
geschikte eigenschappen van 
elementaire materialen of stoffen 
die gebruikt kunnen worden voor 
toepassingen op zeer kleine schaal. 
Doordat men bij veel toepassingen  
van nanotechnologie gebruik maakt 
van de eigenschappen van de stof  
zelf, wordt het functioneren niet 
beïnvloed door de grootte van het 
materiaal. 

Binnen de gezondheidszorg zijn er 
veel toepassingen waarin het gebruik 
van nanotechnologie een potentiële 
meerwaarde vormt. Bijvoorbeeld 
binnen het domein van nano drug 
delivery68, waarbij medicamenten 
binden op een specifieke plaats in  
het menselijk lichaam die behandeling 
behoeft. Dit maakt het mogelijk dat het 
omliggende weefsel gespaard blijft en 
het target weefsel juist van een hogere 
dosering voorzien kan worden. Men 
is vooral bezig met deze methode toe 
te passen voor de behandeling van 
kanker. Nanodeeltjes of nanobots 
hebben namelijk bij verschillende 
ziektes meerdere voordelen ten 
opzichte van lichaamseigen cellen  
van het immuunsysteem69. 

Binnen de nanotechnologie is er 
ook een ontwikkeling gaande die 
voor de MGZ zeer relevante is. 
Nanobots kunnen namelijk worden 
ingezet om bloedingen in zeer 
korte tijd te stoppen. Deze zeer 
kleine kunstmatige mechanische 
bloedplaatjes bevorderen het 
functioneren van stollingslichaampjes 
en verhogen de concentratie op de 
plek van de bloeding, om bloedverlies 
te beperken70. Hierbij zijn er type 
nanodeeltjes die de bloedstolling 
bevorderen, maar ook type 
nanodeeltjes die bloedstolling kunnen 
belemmeren of vertragen71. 

De voordelen van het gebruik 
van nanodeeltjes in het 
bloedstollingsmechanisme zijn dat 
de dosis verlaagd kan worden, er 
doelgerichter kan worden afgegeven, 
en een afweerreactie overwonnen kan 
worden. Deze toepassingen kunnen 
een belangrijke rol kunnen spelen 
in het stoppen van bloedingen bij 

gewonde militairen. Hiermee zou het 
aantal sterfgevallen tijdens missies 
mogelijk geminimaliseerd kunnen 
worden. De meest voorkomende 
oorzaak van sterfgevallen tijdens 
missies is namelijk het niet tijdig 
kunnen stoppen van een bloeding. 
Uit onderzoek72 blijkt dat 66 procent 
van de gewonden bij een vuurgevecht 
binnen tien minuten sterft, van wie de 
helft sterft aan bloedingen. Nanobots 
die bloedstolling stimuleren lijken dan 
ook een zeer relevante toepassing van 
nanotechnologie voor Defensie. 

Kortom 
In dit artikel kwamen medisch 
technologische ontwikkelingen aan 
de orde die binnen Defensie een 
bijdrage kunnen leveren aan zowel 
genezing van ziekte als bevordering 
van de gezondheid. Als we kijken 
naar de toepassingen in de categorie 
Sensoring & Monitoring is de 
conclusie dat het gaat om concrete 
producten, die civiel gerealiseerd en 
geïmplementeerd zijn. Voor Defensie 
liggen hier dus kansen die direct benut 
kunnen worden. 

De categorie Robotica & AI beschrijft 
daarentegen concepten, waarvan 
het gebruik momenteel voornamelijk 
beperkt wordt tot early adopters. Maar 
dit zijn wel ontwikkelingen die een 
ingrijpend effect kunnen hebben op de 
bevordering van kwaliteit en die een 
efficiëntere werkwijze teweeg kunnen 
brengen binnen de MGZ. Defensie 
zou daarom de samenwerking kunnen 
aangaan met externe partijen, met 
name onderzoeksinstituten, om de 

ontwikkeling van deze concepten voor 
militaire toepassing te stimuleren. 

Wat betreft de categorie Genomica & 
Biotechnologie is het voor Defensie 
relevant om te beseffen welke 
potentiële risico’s er gepaard gaan 
met deze ontwikkelingen. Eventueel 
in samenwerking met externe partijen 
dienen ontwikkelingen gemonitord te 
worden om te kunnen participeren in 
beheersmaatregelen. 

Toepassingen van Nanotechnologie 
zitten voornamelijk nog in onderzoeks- 
en ontwikkelingsfase. Voor Defensie 
lijkt het niet relevant om voorloper te 
zijn binnen dit vakgebied, maar ze kan 
wel profiteren van toepassingen die 
civiel worden ontwikkeld en beproefd. 

Zoals eerder gesteld, zijn de 
omschrijvingen van de potentiële 
relevante technologische 
ontwikkelingen niet allesomvattend. 
Daarnaast dient men zich te realiseren 
dat de toegevoegde waarde van 
technologische toepassingen niet 
alleen bepaald wordt door de techniek 
op zich. Efficiënte implementatie van 
medische techniek vergt optimale 
randvoorwaarden, zowel op het gebied 
van mensen als middelen. Het is dan 
ook voor Defensie belangrijk om te 
investeren in personele capaciteit 
die de implementatie en het gebruik 
van innovatieve medische techniek 
bevordert. Dat optimaliseert de kwaliteit 
van de geleverde zorg en draagt zo bij 
aan een organisatie die het vermogen 
heeft om flexibel en adaptief te zijn in 
een veranderende wereld. 

Afb. 7: Het gebruik van nanotechnologie, zoals deze artificiële long gemodelleerd op een chip, 
heeft binnen de gezondheidszorg op veel gebieden een potentiële meerwaarde.
Bron: DARPA.
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TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN 
MILITARY HEALTHCARE
‘Telehealth’ for virtual consultations 
during missions, support for military 
doctors by means of augmented 
reality, or early coagulation in injuries 
with the aid of nanomedicine. These 
technological innovations can 
help to preserve and improve the 
health and optimum deployability 
of military personnel. This article 
describes various medically relevant 
technological applications on the  
basis of four categories: sensoring &  
monitoring, robotics & artificial 
intelligence (AI), genomics & 
biotechnology, and nanomedicine. 
The first question to be considered 
is what developments, both civil 
and operational, fuel the need for 
technological developments. The  
four categories and subcategories  
will then be defined, including concrete 
uses and examples from actual 
situations. The aim of the article is to 
create awareness of the capabilities 

and - on occasion - risks of technical 
developments in the human domain 
that are relevant to military healthcare.
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Vele jaren (van 1974, jrg 27 tot 1982, 
jrg. 35 Red) is de omslag van het 
Nederlands Militair Geneeskundig 
Tijdschrift (NMGT) gesierd met een 
afbeelding, waarop twee personen 
zijn te zien, waarvan de een de 
ander verbindt (afb. 1). Hun namen 
staan er in oud-Grieks schrift bij: de 
ongewapende persoon links heet 
Sthenelos, de gewapende rechts 
Diomedes. Ik heb alle jaargangen 
van het tijdschrift alsmede het archief 
doorgenomen teneinde een verklaring 
van deze afbeelding te vinden. 
Toen deze in 1974 voor de eerste 
maal in het NMGT werd gebezigd1 
volstond de toenmalige redactie met 
de vermelding: “De uit de oudheid 
daterende afbeelding, die velen van U 
wel zullen kennen, is naar onze mening 
een voor ieder duidelijke symboliek 
van het militair geneeskundig karakter 
van ons tijdschrift”. De afbeelding werd 
twee jaar daarvoor reeds gepubliceerd 
in hetzelfde tijdschrift, en wel in een 
artikel van Kerkhoff handelend over 
de militaire geneeskunde in de wereld 
van Homerus2. Kerkhoff plaatste 

het navolgende onderschrift onder 
de afbeelding: “Sthenelos verbindt 
Diomedes. Merkwaardig is dat men 
dit tafereel in de Ilias zelf niet vindt. 
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk 
te zoeken in het feit dat in de tijd 
waarin deze schildering ontstond er 
verschillende versies van de Ilias in 
omloop waren.”
Aangezien mijn nieuwsgierigheid nog 
steeds niet was bevredigd wendde 
ik mij tot de conservator van het 
Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden 
met het verzoek te willen nagaan welke 
episode uit de Ilias van Homerus wordt 
afgebeeld, welke wond Diomedes 
had en aan welk kunstvoorwerp de 
afbeelding is ontleend. De conservator, 
prof. dr. F.L. Bastet, was zo vriendelijk 
mij zeer uitvoerig op mijn vragen te 
antwoorden3. Ik meen de afbeelding 
thans geheel te kunnen verklaren.

Sthenelos
Er zijn in de Griekse mythologie acht 
mensen bekend die Sthenelos heetten. 
De persoon waar het ons om gaat is 
Sthenelos, de zoon van Kapaneus; 

hij was de vriend en wagenmenner 
van Diomedes van Argos, zoon van 
Tydeus, een der dapperste Griekse 
helden tijdens het beleg van Troje. 
Diomedes was een beschermeling van 
Athena en daarom op het slagveld voor 
goden noch voor mensen vervaard. 
Sthenelos, de zoon van Kapaneus, 
komt niet slechts in de Ilias voor; hij is 
ook een van degenen die met koning 
Adrastus als een van de Epigonen van 
de Zeven tegen Thebe de stad aanvalt 
en inneemt. Toch is hij het meest 
bekend uit de Ilias, alwaar hij voorkomt 
in Boek IV, 401 e.v. en in Boek V,  
108 e.v., 241 e.v., 319 e.v., 327 e.v., 
835 e.v.4.

De heldendaden van Diomedes
De afbeelding die vele jaren in het 
NMGT werd gebezigd toont hoe 
Sthenelos de rechterhand van 
Diomedes verbindt. Toch slaat deze 
afbeelding waarschijnlijk op een 
passage in boek V, regel 108 e.v. van 
de Ilias. Daarin wordt beschreven hoe 
de Trojaanse held Pandarus, zoon 
van Lycaon, Diomedes een pijl in de 
rechterschouder schiet. Diomedes 
springt vervolgens van zijn strijdwagen 
en laat de pijl door Sthenelos uit de 
schouder trekken, waarna hij  
- gewond - de strijd voortzet.
“Zo matten zij zich af in harde strijd. 
Maar van Diomedes had men niet 
kunnen zeggen met wie hij samen 
streed, met Grieken of Trojanen. Want 
hij stormde over de vlakte als een 
gezwollen bergstroom in de winter, 
die in zijn snelle vaart de dijken breekt 
- geen reeks van dammen, geen 
schuttingen van welig bloeiende tuinen, 
niets keert zijn plotselinge vloed, als 
Zeus de zware regens zendt: en al het 
mooie werk der boeren stort ineen - zo 
werden ordeloos de dichte rijen der 
Trojanen door Diomedes voortgejaagd; 
hoe talrijk ook, zij wachtten hem niet af.
Toen nu Pandaros, Lykaons fiere 
zoon, hem door de vlakte razen zag 
achter de verwarde vijand aan, richtte 
hij terstond zijn kromme boog op 
Tydeus’ zoon, toen hij aanstormde. Hij 
schoot en raakte hem in de gewelfde 
pantserplaat aan de rechterschouder; 
de scherpe pijl vloog dwars door ’t ijzer 
en het pantser werd met bloed bevlekt. 

Sthenelos, de eerste 
gewondenverzorger

door kolonel J. de Lange

Oud-hoofdredacteur NMGT  
(† 14 augustus 2006, in dierbare herinnering).
Het artikel is eerder gepubliceerd in  
Nederl Mil Geneesk T 1984 (37), nr. 1, p. 27-29.Afb. 1: Sthenelos verbindt de hand van Diomedes.
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Afb. 2: Duidelijk is te zien hoe op de oorspronkelijke tekening Sthenelos slechts een vinger van de rechterhand verbindt. 

zeide zij tot hem: “Vecht nu, Diomedes, 
onbevreesd met de Trojanen. Ik legde 
in uw borst de onversaagde moed, die 
eens uw vader had, de wagenstrijder 
Tydeus met zijn geweldig schild. Ook 
nam ik van uw ogen weg de nevel, die 
erop lag zodat ge god en sterveling 
goed onderscheiden kunt. Als een god 
u nadert en uitdaagt, vecht nooit tegen 
de eeuwige goden; alleen wanneer 
Aphrodite de dochter van Zeus, in de 
strijd verschijnt, wond dan haar met 
het scherpe brons. Na dit woord verliet 
hem de fonkelogige Athene. Tydeus’ 
zoon keerde terug in het voorste gelid. 
Altijd was hij begerig met de Trojanen 
te strijden, maar nu werd hij gegrepen 
door driedubbele vechtlust, zoals een 
leeuw, die door een herder in ’t veld 
bij de wollige schapen, toen hij in de 
schaapskooi sprong, is gewond, maar 
niet is gedood - de man heeft zijn 
woede gewekt, maar is zelf machteloos 
en schuilt weg in de hut; verlaten 
vluchten de dieren tezamen en liggen 
dicht op elkander gehoopt en de vurige 
leeuw springt naar buiten over de hoge 
omheining - met evenveel vuur stortte 
de sterke Diomedes zich te midden  
van de Trojanen. Eerst doodde hij 
Astynoös en de aanvoerder Hypeirom; 
de een trof hij met zijn bronspuntige 

Luid jubelde over hem Lykaons 
schitterende zoon: “Valt aan, gij 
dappere Trojanen, spoort uw paarden 
aan! Getroffen is de grootste held der 
Grieken. Niet lang, beweer ik, zal hij 
mijn krachtig pijlschot overleven, als 
inderdaad Zeus’ zoon het was, Apollo, 
die mij uit Lycië hierheen zond”. Zo 
pochte Pandaros, maar niet had de 
snelle pijl Diomedes gedood; hij keerde 
naar zijn paarden en zijn wagen terug 
en sprak tot Sthenelos, zijn menner: 
“Vlug, mijn beste zoon van Kapaneus, 
kom van de wagen af en trek mij de 
scherpe pijl uit de schouder.” 
Sthenelos sprong op de grond, kwam 
bij hem staan en trok het wapen door 
de schouder heen eruit. Het bloed 
spoot op, door de dichtgeweven 
chiton heen. Toen bad de krijgsheld 
Diomedes: “Hoor mij, Athene, dochter 
van de aegisdragende Zeus; zo waar 
gij ooit uw gunst betoond hebt aan 
mijn vader in de harde strijd, wees 
ook mij nu genadig. Geef, dat mijn 
speer bereiken kan en dat ik dood de 
man, die onverhoeds mij trof en die nu 
pochend roept, dat ik niet lang meer  
’t glanzend zonnelicht zal zien.”
Pallas Athene hoorde zijn gebed. Zij 
maakte zijn leden vlug en lenig, zijn 
voeten en zijn armen, en naderkomend 

lans boven de tepel, de ander sloeg 
hij met zijn grote zwaard op het 
sleutelbeen en scheidde de schouder 
van nek en rug. Hen liet hij liggen, en 
hij ging achter Abas aan de Polyidos, 
de zoons van de oude droomziener 
Eurydamas; maar toen zij ten oorlog 
trokken, liet hem zijn uitlegkunst in 
de steek; zij vielen door de krachtige 
hand van Diomedes. Toen zette hij 
na de beide zoons van Phainops, 
Xanthos en Thoön, beiden nog 
nauwelijks volwassen. De vader, 
reeds oud en verdrietig, had geen 
andere zoon om te waken over zijn 
rijkdom. Diomedes doodde de twee 
en ontnam hun het dierbare leven 
en liet aan de vader niets over dan 
zorgen en weeklacht; nooit zag hij ze 
levend terug in zijn huis, gekeerd uit de 
strijd. Verre verwanten verdeelden zijn 
rijkdom. Toen greep hij Echemmon en 
Chromios, twee zoons van Priamos; 
zij reden in dezelfde wagen. Zoals een 
leeuw in een kudde runderen springt 
en de nek breekt van een rund en een 
kalf, die grazen onder ’t geboomte, zo 
smeet Diomedes hen met ruw geweld 
uit de wagen en trok hun de rusting uit; 
de paarden gaf hij aan zijn vrienden,  
ze te brengen naar de vloot”5.
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S U M M A R Y

De afbeelding
De afbeelding die vele jaren als vignet 
voor dit tijdschrift heeft gefungeerd 
toont hoe Sthenelos de hand van de 
held verbindt (afb. 1). Deze tekening is 
kennelijk een “verbeterde versie” van 
een gedeelte van een vrij ingewikkelde 
scène, die voorkomt op een Chalcidic 
vaas (afb. 2 en 3); duidelijk is te zien 
hoe op de oorspronkelijke tekening 
Sthenelos slechts een vinger van de 
rechterhand verbindt. 
Nu is het met de Griekse (vaas)
schilderingen zo, dat zij lang niet 
altijd een exacte illustratie geven 
van bijvoorbeeld de Iliastaferelen. 
Dikwijls beeldde de kunstenaar een 
vrije interpretatie uit, terwijl soms ook 
neventradities zijn uitgebeeld die we 
niet goed kennen. Dat is het geval bij 
onze afbeelding: Diomedes is hier niet 
in zijn schouder gewond maar aan 
zijn hand, een “verschuiving” van het 
oorspronkelijke verhaal, wellicht ook 
uit esthetische overwegingen aldus 
getekend. Bovendien zien wij hoe 
Sthenelos hem verbindt; daarvan wordt 
in het heldendicht niet gerept. 
Wel blijkt uit de tekening de bijzondere 
band tussen de twee strijdmakkers. 
Het overige deel van de afbeelding op 

de vaas geeft de strijd weer om het lijk 
van Achilles; hierbij zijn Athene, Ajax, 
Glaukos, Paris, Aeneas, Leodokos en 
Echippos betrokken. Met het gevecht 
van Diomedes heeft deze afbeelding 
niets van doen.
Ook dit is meer een zinnebeeldig 
tafereel in verband met de Ilias dan 
een exacte illustratie; te vaak vergeten 
wij dat de vroegere tekenaars en 
schilders vaak allegorieën afbeeldden. 
De vaas waar de afbeelding op 
voorkomt is in de vorige eeuw 
opgegraven te Vulci in Etrurië; de 
huidige locatie is niet bekend. Een foto 
van de vaas ontbreekt, wel is er de 
afgebeelde lijntekening van bewaard 
gebleven, die alle details van de 
voorstelling duidelijk weergeeft6.

STHENELOS, THE FIRST MEDICAL 
CORPSMAN
The author describes an ancient 
drawing on a Chalcidic vase, where 
the charriotdriver Sthenelos dresses 
the finger of the Greek hero Diomedes. 
This scene does not occur in Homer’s 
Iliad. There he is hit in the shoulder by 
an arrow, coming from Pandaros’ bow.

Literatuur:
1. Nederl Mil Geneesk T 1974 (27), nr. 1, p. 1.
2. Kerkhoff A.: Militaire geneeskunde in de 

wereld van Homerus. Nederl Mil Geneesk T 
1972 (25), nr. 6, p. 273.

3. Bastet F.L.: Persoonlijke brief d.d. 13-8-1981.
4. N.N., Van Gelder J. (vert.): Homerus, Ilias,  

de wil van Zeus. Den Haag, 1962.
5. Schwartz M.A.: Homerus, Ilias & Odyssee. 

Amsterdam 1981.
6. Rumpf A.: Chalkidische Vasen. Berlijn, 1927.

Afb. 3: Het overige deel van de tekening op de vaas geeft de strijd weer om het lijk van Achilles.
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Revolutie
Jan Teunisse woont aan de 
Haarlemmerdijk in Amsterdam.  
Hij is 25 jaar oud en winkelbediende, 
zijn vader verdient de kost als 
schuitenvoerder. Jan is uitgeloot voor 
het leger en moet daarom in 1830  
voor tien jaar dienen bij de  
Noord-Hollandsche Schutterij. Hij  
wordt flankeur ofwel vleugelman,  
een soldaat die als verkenner terzijde 
van de troep marcheert1.
De krijgsmacht bestaat in die tijd uit 
drie afdelingen. Ten eerste is er de 
militie, bestaande uit lotelingen, die elk 
jaar worden opgeroepen. Verder zijn er 
de vrijwilligers en tenslotte sinds 1827 
de schutters. Deze laatsten zorgen 
in oorlogstijd voor de verdediging 
en het rustig houden van het land. 
De schutterijen zijn verdeeld in een 
dienstdoende formatie in gemeenten 

van meer dan 2500 inwoners en een 
rustende formatie, die in vredestijd 
onder gewone omstandigheden geen 
dienst heeft2.
Het jaar 1830 is echter allesbehalve 
gewoon. Het gist in Europa. Er is 
ontevredenheid met de conservatieve 
staatsstructuur, die in 1815 te 
Wenen op dynastiek-legitimistische 
grondslagen is gevestigd. In juli 1830 
breekt in Frankrijk een revolutie uit, 
die een koningshuis op de troon en 
een liberale regering aan het bewind 
brengt. In augustus volgen de  
Zuid-Nederlanders met hun verzet 
tegen de Noord-Nederlanders, 
waarmee zij sinds 1815 verenigd 
zijn. Daarna volgen de Polen tegen 
de Russen, de Italianen tegen de 
Oostenrijkers en de Ieren tegen 
de Engelsen. Ook in sommige 
delen van Duitsland, waaronder 

de aan het tegenwoordige België 
grenzende Rijnprovincie, ontstaat 
onrust. In Spanje escaleert een 
opvolgingsconflict tot een burgeroorlog, 
waarbij naast dynastieke aspiraties 
ook politieke hervormingen de 
inzet vormen. Kortom, een golf van 
revoluties en onlusten die Europa tot 
1832 in een crisis stort3.
De onlusten in augustus en september 
1830 in enkele zuidelijke provincies 
van Nederland zijn een echo van de 
Parijse juli-revolutie. Geen waarnemer 
weet of de opstand zich richt tegen 
de Groot-Nederlandse staat, het 
protestantisme, de grondwet, de 
regering, het gouvernement of het 
koningshuis. Gunstig voor het klimaat 
van ontevredenheid is in ieder geval 
dat aan het begin van 1830 de 
economie stagneert. De winter is lang 
en de strengste van de negentiende 
eeuw, waardoor de oogst grotendeels 
mislukt. Hetzelfde dreigt door de 
natte zomer opnieuw te gebeuren. 
Overproductie van de industrie in 
het Zuiden leidt tot faillissementen, 
werkloosheid en verlaging van lonen4.
In de avond van 25 augustus 1830 
loopt in Brussel voor het eerst een 
gevaarlijke volksmassa te hoop. 
Een burgerwacht herstelt de orde en 
steekt de Brabantse vlag uit. Het leger 
trekt met 10.000 man keurtroepen 
op 23 september Brussel binnen, 
maar verlaat na drie dagen van felle 
gevechten de stad4. Dezelfde dag nog 
wordt daar een Belgisch Voorlopig 
Bewind ingesteld. Kort daarna verlaten 
Zuid-Nederlandse militairen hun 
regimenten en valt de krijgsmacht 
uiteen. Koning Willem I legt zich er  
niet bij neer. Met uitzondering van 
Noord-Brabant worden half oktober 
in het hele Noorden de rustende 
schutters opgeroepen2. 

Doodstraf
Op woensdag 10 november 1830 
treedt Jan met 630 man om zes uur 
aan op het drilveld in Amsterdam. 
Dit ligt ter hoogte van het huidige 
Frederiksplein. Twee uur later 
marcheren de schutters gevolgd  
door duizenden toeschouwers naar  
de Buiten-Amstel. Daar liggen  
veertien trekschuiten.  

Een Noord-Hollandsche schutter tijdens 
de Belgische Opstand, 1830-1831

door drs. M.M. Portegies

De auteur is historicus.
Het artikel is eerder gepubliceerd in het 
novembernummer 2005.  
Nederl Mil Geneesk T 58 (6) 204-213.

Samenvatting
In 1830 komen de Belgen, na vijftien jaar vereniging, in opstand tegen het 
Nederlandse bewind. Het volgende jaar trekken Nederlandse troepen België 
binnen. Onder hen is Jan Teunisse uit Amsterdam. De schutter wordt ziek 
en belandt in het Rijkshospitaal te Utrecht. 
De inrichting is nieuw, modern, licht en schoon. De verplegers staan onder 
streng toezicht van de militaire leiding. Soldaat Jan klaagt echter in zijn 
dagboek steen en been. Toch verlaat hij het hospitaal kerngezond.
Bijna twintig jaar later ligt de burger Jan in het Binnengasthuis van 
Amsterdam. De inrichting is oud, ouderwets, donker en smerig. De 
geneesheren hebben nauwelijks gezag over de verplegers. Jan schrijft geen 
dagboek. Jan wordt stil. Doodstil.

Afb. 1: Zoon des huizes vertrekt naar het leger in 1828. De militie bestaat in die tijd uit lotelingen die elk 
jaar worden opgeroepen.
Bron: Ter Haar J.: Geschiedenis van de Lage Landen, deel 4 Inval der Fransen - Twintigste eeuw, Haarlem 1978, p. 140.
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De Stedelijke Schutterij speelt 
onder andere het volkslied - toen 
nog niet het “Wilhelmus”, maar het 
“Wien Neêrlandsch Bloed” - en de 
mannen schepen in. De menigte 
juicht oorverdovend als de boten 
naar Utrecht varen1. Via de Domstad 
gaat de reis ’s anderdaags weer met 
de trekschuit naar Gorinchem. De 
twaalfde stappen de schutters in  
twee boten voor de reis naar Nijmegen. 
Jan en zijn maten zitten 64 uur in 
het vaartuig. Deze boot heeft geen 
machine maar wordt gesleept door 
de andere, een stoomboot. Er is 
geen bevoorrading en de krijgslieden 
hebben honger en dorst. Pas op de 
veertiende wordt een sloep naar de 
wal gezonden om iets te kopen. De 
sloep komt terug met een beetje bier, 
brood en kaas. Iedereen krijgt iets, 
maar het is te weinig om de honger te 
stillen en de dorst te lessen. Vandaar 
dat de manschappen het water uit de 
Waal drinken. Het is erg druk op het 
privaat. Op 15 november komen Jan 
en zijn kameraden in Nijmegen aan. De 
schutters krijgen daar militaire training 
en moeten de vestingstad bewaken1.
Halverwege januari 1831 krijgt Jan net 
als veel van zijn kornuiten keelpijn. 
De flankeur is vier dagen ziek. Binnen 
een week verzwikt hij ook nog zijn 
voet en wordt zwaar verkouden. 
De Amsterdammer krijgt van een 
militaire geneesheer een smeersel 
voor zijn voet en een drankje voor de 
verkoudheid. Na drie dagen is hij weer 
beter1.
Op 4 februari sterft flankeur  
J.K. Dikkeboom als eerste van  
Jans bataljon. Op de stoomboot was 

Dikkeboom zo “verkouden” dat hij er 
volgens Jan een “verzwering” van in 
zijn borst kreeg. In Nijmegen werd 
Dikkeboom direct in het hospitaal 
opgenomen, waar hij zijn laatste adem 
uitblies. Jans hele compagnie van  
160 man is vier dagen later in groot 
tenue bij de begrafenis1. 
De krijgslieden hebben het zwaar. 
Velen geven de geest aan “een 
Heimziekte”. Eind april is Jan weer 
twee dagen ziek. Tijdens een patrouille 
vindt hij met een paar maten op een 
stoep in de Brugstraat een kanonnier 

uit Groningen, ook een schutter. De 
kanonnier is volgens Jan “zoo goed 
als vermoord”. De Groninger heeft 
een houw op zijn hoofd en boven het 
linkeroog, hij zit onder het bloed. Ze 
brengen hem naar de hoofdwacht, 
waar de schutter verbonden wordt.  
Met vier man dragen ze hem daarna 
naar het hospitaal1.
Geen wonder dat de spanningen  
soms hoog oplopen. Met nog  
twee maten krijgt Jan op 27 mei ruzie 
met een zekere Meyer van een andere 
compagnie. “Deze was altijd een 
twistzoekend mensch en deze had 
deze middag ’t alweder voorgenomen 
om de baas te spelen, maar ’t liep 
hem zwaar tegen...”, aldus Jan. De 
drie geven Meyer zo’n pak slaag 
dat hij in het hospitaal belandt. Pas 
twee weken later mag Meyer er weer 
uit. “Eijgen schuld”, concludeert de 
Amsterdammer. Het komt Jan en zijn 
vrienden op twee dagen gevangenis te 
staan. Met een blok aan zijn been, op 
water en brood; toch vindt de schutter 
dat hij er goed mee weg komt1. Dat  
is te begrijpen. De straffen in het  
leger kunnen ook anders zijn. Daar  
kan Frederik Pronk over meepraten. 
Jan kende hem al in Amsterdam.  
In Gorinchem, Nijmegen en in  
Noord-Brabant tot en met 31 mei 1831, 
bijna altijd is “pronkie”, zoals Jan hem 
ook noemt, zijn slapie. Een keer verzet 
Frederik zich tegen een meerdere in 
rang, hij slaat hem zelfs! “Pronkie” 
komt voor de krijgsraad en wordt 
veroordeeld tot de doodstraf. Het zal 

Afb. 2: Schaatsers met duwslede bij een boerenwoning. De winter van 1830 is lang en de strengste van 
de negentiende eeuw.
Bron: Laanstra W.: Andreas Schelfhout 1787-1870, Amsterdam 1995, p. 71.

Afb. 3: Gevechten in Brussel tussen keurtroepen en Belgische opstandelingen in september 1830. De 
soldaten trekken zich na drie dagen van felle strijd uit de stad terug.
Bron: Stalknecht H.: Kroniek van onze vijanden en oorlogen, in: 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en 
oorlogen, Zwolle 1998, p. 103.
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niet verbazen dat dit Jan “zeer ter harte 
ging”. Weliswaar zal het vuurpeloton 
na een paar maanden worden omgezet 
in ontslag uit het leger en vijftien jaar 
kruiwagenstraf. Hierbij moet Pronk met 
zware ballen aan zijn voeten zwaar 
geladen kruiwagens duwen, maar 
dat kan Jan op dat moment nog niet 
weten1.
Het weerspannige gedrag van Jan 
en Frederik is uitzonderlijk in de 
militie, maar niet ongebruikelijk bij 
de Noord-Hollandsche schutterij. De 
Noord-Hollanders zijn berucht om 
hun losbandigheid5, zelfs de officieren 
onder hen. Zo sluipt een luitenant  
’s nachts de kamer van een 
boerenmeisje in. Het meisje ziet kans 
om de brandklok te luiden, waarna de 
officier uit angst voor de boer en zijn 
knechten het raam uitspringt. Tot zijn 
navel belandt hij in een kuil met stront1. 
Als Jan in het begin van zijn diensttijd 
zijn wapenbroeders ziet eten moet hij 
zich soms omdraaien om te voorkomen 
dat hij overgeeft. De flankeur schrijft: 
“goore zwijnen bestaan er onder ’t 
menschdom”. Na twee maanden is 
hij eraan gewend. De legerleiding 
went echter nooit aan het gedrag 
van de Noord-Hollandsche schutters. 
Velen wordt later hun onderscheiding 
geweigerd vanwege “dronkenschap, 
smerigheid en lieder(l)ijk gedrag”1.

Oogziekte
Zondag 12 juni 1831. Jan en Frederik 
moeten met hun eenheid Nijmegen 
verlaten, waar ze zeven maanden 
in garnizoen hebben gelegen. Ze 
bedanken de heer des huizes, 
advocaat en auditeur-militair D. Smits, 

en diens gezin, waar ze ingekwartierd 
waren. De Amsterdammers hebben 
het er al die tijd “door en door goed” 
gehad. Vervolgens marcheert het 
tweetal met hun wapenbroeders naar 
het dorp Zeeland, bij Uden. De weken 
hierna trekt Jans bataljon in het oosten 
van Noord-Brabant heen en weer1.
Jan en zijn makkers gaan de officieren 
zoveel mogelijk uit de weg. Hoe meer 
contact, hoe groter de kans op de 
gevangenis, is Jans ervaring. Veel 
bijzonders gebeurt er niet. Nou ja, 

in Gemert steekt de 
schutter op 11 juli met 
de bajonet dwars door 
zijn duim als hij de 
laadstok in zijn geweer 
stopt. Verder verdrinkt 
een Amsterdammer, 
is er een uitval van 
de Belgen, regent 
Jan drijfnat, stikt hij 
bijna van de hitte op 
de heide en geniet 
in Heeze van “een 
allerschoonst kasteel”1.
Op 21 juli 1831 
aanvaardt Leopold 
van Saksen-Coburg 
de soevereiniteit over 
België. Hierdoor dreigt 
de scheiding van 
België en Nederland 
definitief te worden. 
Om dit te voorkomen 
geeft koning Willem I 
op 2 augustus 1831 

opdracht om het opstandige deel van 
de Nederlanden binnen te vallen3. 
Onder de 30.850 militairen die de 
Belgische grens oversteken zijn  
14.805 schutters, dus 48% van het 
totaal6.
Jan trekt met zijn bataljon een dag later 
vanuit Valkenswaard België binnen. Na 
vijf uur marcheren overnachten zij op 
de Lommelse heide. De nacht is koud 
en klam. De mannen slapen onder 
hun soldatenjas. De ransels dienen als 
kussens. De volgende ochtend denken 
de meesten dat hun nek gebroken is 
door de harde vierkante rugtas1.
Het leger zorgt erg slecht voor eten 
en verpleging van de soldaat. Reeds 
tijdens de eerste dagen van de 
veldtocht moeten de krijgslieden uren 
wachten op karige hoeveelheden 
voedsel, dus proberen ze zelf eten te 
bemachtigen7. Bij de eenheid van Jan 
is het niet anders. Er is geen voorraad 
meegenomen, maar wel zeven koeien. 
Zodoende roosteren de meesten een 
stuk vlees aan hun laadstok boven 
een vlam van takken en groene 
bladeren. Al snel vinden de mannen 
drie boerderijen, waar wat aardappelen 
en wortelen op het veld staan. De 
schutters gaan op rooftocht, hoewel 
de grootmajoor met getrokken degen 
zijn mannen achterna zit en roept dat 
dit schande is. Over het algemeen is 
evenwel de gedachte dat tijdens een 
gevecht toch alles wordt vertrapt of 
verbrand. Dus is het beter “er de buik 
mede te vullen dan honger te lijden en 

Afb. 4: Schutters uit Utrecht op weg naar het zuiden. Half oktober 1830 worden, met uitzondering van 
Noord-Brabant, in het hele Noorden van Nederland de rustende schutters opgeroepen. 
Bron: Stalknecht H.: De Broedertwist, in: 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en oorlogen, Zwolle 1998, 
p. 96.

Afb. 5: Dronken militairen voor de herberg ‘Het Dorstig Hartje’, ergens 
in Noord-Brabant. Veel Noord-Hollandsche schutters wordt hun 
onderscheiding geweigerd vanwege dronkenschap.
Bron: Kikkert J.C.: Bericht van de Tiendaagse Veldtocht. Noord-Brabant en België in 
de frontlijn 1830-1834, Rotterdam 1980, p. 126.
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de anderen dag mogelijk al wat er was 
zien te vernielen”, aldus Jan1.
Het grootste probleem is de dorst. 
Overdag is het snikheet. Daarbij komt 
nog dat de militairen urenlang moeten 
lopen in wolken stof, opgeschoffeld 
door het marcheren over mulle 
zandwegen8. Pieter de Lange uit 
Alkmaar is bij het korps  
Noord-Hollandsche Vrijwillige Jagers. 
Over de tweede dag van de veldtocht 
schrijft hij: “De hitte, het gulle (rulle, 
red.) heizand, en het gebrek aan water 
plaagde ons vreselijk”7.
Johannes Kikkert uit Den Burg is 
tweede luitenant bij de  
Noord-Hollandsche schutters. Op 
dezelfde dag als Pieter schrijft 
Johannes: “Deeze dag hadde wij 
een zware marsch, daarbij eene 
zeer groote hitte, hetwelk eene 
verschrikkelijke dorst veroorzaakte. 
Water was er weinig of niets te 
vinden, dit was voor ons hoogst 
onaangenaam en tevens sleepte het 
groote gevolgen met zich. Te Moll 
vielen verscheidene schutters en 
miliciciennes (dienstplichten, red.) 
dood in gelederen. (Op onze marsch 
waren er bovendien nog veele achter 
gebleven, hetwelk enkel en alleen 
daaraan was toe te schrijven)”6.
Soms vinden de mannen een drabbige 
plas, anders drinken zij uit het 
wagenspoor. Jan: “godswonder dat 
er geen meer zieken kwamen. Velen 
waren er die ’t naderhand op hun ogen 
kregen en lang duurde eer ’t weer 
genezen wouw”1. 
Waarschijnlijk heeft de Amsterdammer 
het over een besmettelijke ontsteking 
van het bindvlies van de oogleden. 

Deze kwaal komt in de eerste helft 
van de negentiende eeuw vooral 
bij militairen voor. De ziekte werd 
veroorzaakt door tal van factoren waar 
vooral soldaten aan blootstonden, als 
verwonding van het oog, stof, zand, 
felle wind, te scherp licht en  
langdurige inspanning van de ogen. 
Deze factoren konden bijvoorbeeld 
optreden bij de vaak lange marsen 
over stoffige wegen en de grote 
opeenhoping van krijgslieden in  
slechte kazernes8.
In de negentiende eeuw is de 
oogziekte in bijna alle Europese 
legers berucht door haar epidemische 
uitbreiding, haar bijzondere 
hardnekkigheid en soms de voor het 
gezichtsvermogen noodlottige afloop9. 
In de periode 1816-1861 is maar liefst 
20% van alle soldaten in Europa door 
de oogziekte aangetast. Hiervan wordt 
3,5% gedeeltelijk en 0,5% geheel 
blind. In het Nederlandse leger breekt 
de oogkwaal voor het eerst in 1814 
uit te Gent. Vervolgens verspreidt zij 
zich over de garnizoenen, vooral in de 
hooggelegen streken van Brabant en 
Vlaanderen10.
Ook Jan wordt ziek, maar niet aan 
zijn ogen. Op 5 augustus marcheert 
hij de hele dag door heide, bossen 
en moerassen. Eindelijk komen de 
mannen bij een boerderij. De stokoude 
boer vertelt dat nog geen half uur 
geleden ongeveer honderd Belgische 
Jagers vertrokken zijn. Jan en zijn 
makkers hebben ontzettende dorst. 
De Amsterdammer doet zich tegoed 
aan de karnemelk uit een grote kuip. 
Hij drinkt snel omdat anderen op hem 
wachten. Plotseling “was ’t net alsof 

mijn lijf in een steen veranderde”. 
Jan raakt totaal van streek omdat 
gezegd wordt dat de Belgen tijdens 
hun terugtocht al het eten en drinken 
vergiftigen. De volgende dag heeft hij 
volgens eigen zeggen “de pleuris”1. 
Jans wapenbroeders bezetten van 
8 tot 16 augustus Hasselt. Daarna 
marcheren zij terug naar  
Noord-Brabant1. Willem I heeft  
namelijk het leger bevolen zich 
onmiddellijk terug te trekken wanneer 
Franse troepen de Belgen zouden 
helpen. Op 10 augustus is het 
zover. Nog vóór het verzoek van 
koning Leopold I trekken die dag 
Franse eenheden in drie colonnes 
over de grens. Twee dagen later is 
het wapenstilstand en de veldtocht 
voorbij11. 
Op 21 augustus zijn de  
Noord-Hollandsche schutters weer in 
Noord-Brabant. Jan is al eerder met 
nog een paar zieke kameraden naar 
Eindhoven gezonden. Daar is sinds  
7 augustus een hospitaal. Vanuit  
België rijden de ziekenwagens er in 
lange colonnes naar toe, waarbij de 
patiënten op zachte bedden liggen. 
Diezelfde zevende augustus komen  
de eerste gewonden in Eindhoven  
aan. Het zijn ongeveer 30 licht 
gekwetsten. Zij vormen het begin van 
een dagelijkse stroom van patiënten. 
Alleen al op 7, 8 en 9 augustus rijden 
door Eindhoven 151 wagens met 
gewonde soldaten. Het hospitaal kan 
echter slechts 80 à 100 patiënten 
opvangen. Veel te weinig. Jan komt  
’s nachts om twaalf uur aan; samen 
met tien man is een huis zijn 
onderkomen12.

Afb. 6: Inhuldiging van Leopold I op het Koningsplein te Brussel, 21 juli 1831. Hierdoor dreigt de 
scheiding van Nederland en België definitief te worden. 
Bron: Veraghtert K.: De economie in de Zuidelijke Nederlanden 1790-1970, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 
10, Haarlem 1981, p. 137.

Afb. 7: Koning Willem I in 1833. Willem I geeft op 
2 augustus 1831 opdracht het opstandige deel 
van de Nederlanden binnen te vallen.
Bron: Bornewasser J.A.: De zelfstandige eenheidsstaat in 
de Noordelijke Nederlanden gegrondvest 1813-1814, in: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, Weesp 
1983, p. 218.
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Stoomboot en trekschuit 
Het hospitaal te Eindhoven is voor 
de patiënten van de veldtocht de 
eerste opvang in Nederland. In een 
eerdere bijdrage is de organisatie 
van de ziekentransporten tijdens de 
Tiendaagse Veldtocht uiteengezet. 
De patiënten worden geëvacueerd via 
een modern aandoend systeem, van 
een mobiel veldhospitaal via een vast-
veldhospitaal naar een groothospitaal. 
Het Groot Ziekengasthuis in 
’s-Hertogenbosch is in die dagen 
de spil van de opvang van zieke en 
gewonde soldaten13. 
Ook Jan wordt daar op 18 augustus 
met nog een paar maten heen 
gereden. Op één van de  
40 bespanningen van het Eindhovense 
hospitaal gaat het via Best, Boxtel en 
Vught naar het Gasthuis in de  
Noord-Brabantse hoofdstad, zes uur  
gaans. Daar worden de mannen 
ieder op een bos stro op de grond 
gelegd. Jan krijgt direct een aderlating. 
De Amsterdammer heeft er geen 
vertrouwen in. Volgens hem kreeg 
hij er “een stevige koorts” van “welke 
gedurende een maand bij mij van tijd 
tot tijd aanhield.” Zoals de meeste van 
zijn wapenbroeders heeft hij het toch 
al niet op hospitalen begrepen. Als 
het even kan proberen de soldaten 
onder een opname uit te komen. Het 
grote publiek vindt dat aderlatingen en 
andere medische behandelingen de 
ziekten niet kunnen bestrijden en laat 
zich liever door kwakzalvers helpen14.
In het Groot Ziekengasthuis 
worden de militaire patiënten door 

de eerstaanwezende officier van 
gezondheid geselecteerd. De 
zwaarste zieken, de gewonden en 
alle besmettelijke patiënten blijven 
in het Gasthuis. Ook de bijna 
herstelden mogen op bevel van de 
bevelhebber van de stad niet worden 
geëvacueerd, “waardoor geene 
militairen onnodig van de armée 
worden verwijderd, en vele nutteloze 
kosten worden voorgekomen”, aldus de 
bevelhebber. Overigens zijn de militaire 
geneesheren hiertoe ook niet genegen, 

want zij willen een ander hospitaal 
niet met de eer van de genezing laten 
strijken15. 
Gemiddeld liggen er die 
augustusmaand 647 soldaten in het 
Groot Ziekengasthuis. Het hoogste 
aantal wordt bereikt op 21 augustus 
met 864 patiënten16.
Op maandag 23 augustus wordt Jan  
geëvacueerd.  
Het Groot Ziekengasthuis voert 
patiënten af naar de hospitalen in 
Gorinchem, Delft en Utrecht. Jan vaart 
met de stoomboot “Anna Paulowna” 
naar Delft, voor die tijd heel modern. 
De eerste stoombootverbinding 
in Nederland vaart sinds 1822 
tussen Willemsdorp en Moerdijk. 
De “Anna Paulowna” pendelt vanaf 
1829 drie keer per week tussen 
’s-Hertogenbosch en Delftshaven. 
De stoomschepen zijn raderboten 
en sneller dan gejaagde of gezeilde 
vaartuigen. Alle evacuaties gaan zo 
veel mogelijk via het water omdat 
wagens te veel schokken en de 
patiënt zo extra pijn lijdt. De wegen 
zijn namelijk erbarmelijk en de koetsen 
hebben geen vering. Verder zijn ze 
koud en tochtig. Tenslotte is vervoer 
over water goedkoper17. Op het schip 
worden de patiënten begeleid door 
een militaire geneesheer en één of 
twee onderofficieren. De laatsten 
moeten de patiënten verzorgen en eten 
uitdelen. Vanaf half augustus tot en 
met in ieder geval oktober 1831 zijn er 
bijna dagelijks evacuaties vanuit het 
Gasthuis18.
Voor de boot vertrekt, krijgen de 

Afb. 8: Rustpauze van Nederlandse soldaten tijdens de Tiendaagse Veldtocht.
Bron: Frederiks J.R.Th.: De Tiendaagse Veldtocht, in: Velema W. (samenstelling), Spectrum atlas van historische 
gebeurtenissen in de Lage Landen, Utrecht en Antwerpen 1985, p. 136. 

Afb. 9: Nederlandse cavalerie met op de achtergrond de slag om Hasselt in 1831. Jans wapenbroeders 
bezetten deze stad in augustus van dat jaar.
Bron: Laanstra W.: Andreas Schelfhout 1787-1870, Amsterdam 1995, p. 186.



72NMGT 70 - 51-82                                          M E I  2017
<< I N H O U D

patiënten brood en thee als ontbijt. 
Tijdens de reis is het middagmenu 
per zieke 250 gram vlees, een halve 
kilo witbrood en 30 centiliter bier. 
De ernstig zieke patiënten kunnen 
desgewenst tisane krijgen. Dat is 
een drank (een oplossing, weking, 
aftrekking of afkoking) die speciaal 
voor zieken wordt gemaakt19.
De scheepsmaaltijd is prima 
vergeleken met het menu dat Jan 
met de Pet vrijwel altijd verorbert: 
aardappelen met azijn en mosterd, 
meelpap, roggebrood en koffie of een 
zwart vocht wat daarvoor doorgaat. 
Ten opzichte van de heerlijkheden 
in het Groot Ziekengasthuis is het 
echter karig. Daar krijgen de patiënten 
’s middags een gevarieerde maaitijd 
van soep, vlees, rijst of aardappelen 
en groenten. Bovendien worden de 
soldaten door de talloze burgers, die 
zich het lot van de ongelukkigen van 
de veldtocht aantrekken, getrakteerd 
op bijvoorbeeld spek, kaas, brood, fruit, 
suiker, wijn en tabak20. 
Bij aankomst moet het hospitaal voor 
het avondeten zorgen. Jan en zijn 
maten hebben pech. Wanneer zij Delft 
binnen varen staat een chirurgijn-
majoor de patiënten al op te wachten. 
Hij kan hen niet helpen. Die dag zijn 
er al twee boten met zieken vanuit 
’s-Hertogenbosch aangekomen en 
het hospitaal is vol. Direct worden de 
soldaten in zes trekschuiten gelegd 
en om elf uur ’s avonds varen ze door 
naar Utrecht21. Normaal is dit niet. 
Gebruikelijk is dat als de hospitalen 
van Delft en Gorinchem vol zijn, de 

patiënten te Gorinchem in wagens 
worden gelegd. Vandaar worden zij 
naar de trekschuit in Vianen gereden. 
Vervolgens gaat de tocht naar het 
Rijkshospitaal in Utrecht. Dit is sinds 
1822 gevestigd in de Springweg en 
tegenwoordig hotel “Grand Hotel  
Karel V.”22

De volgende avond om acht uur  
komen ze in de Domstad aan. 
Helaas, ook hier is het hospitaal vol. 
Het plan is om ’s anderdaags dan 
maar naar Amsterdam te varen. Er 
ontstaan echter problemen over de 
vrachtpenningen. Vandaar dat Jan en 
zijn makkers drie uur na aankomst toch 
worden ontscheept. Ze komen op de 
enorme zolder van de Willemskazerne 
terecht. Iedereen krijgt een bos stro. 
Jan: “Wij hadden nog al een zegen dat 
’t niet koud was, anders hadden wij van 
de kouw omgekomen...”1

Bloedzuigers
Op 25 augustus verhuizen de  
patiënten van de zolder naar het 
Rijkshospitaal. Jan is één van de heel 
velen. Als gevolg van de veldtocht 
of “de 10 daagsche ruzie”, zoals de 
schutter zegt, belanden in totaal maar 
liefst 25.000 man in het Rijkshospitaal. 
Een nieuw, licht en lucht toelatend 
gebouw. Jan is er mee in zijn nopjes: 
“Hier was een allerbeste legging en 
rein haast ongeloofbaar.”23

De flankeur is niet de enige die een 
loftrompet blaast over het hospitaal. In 
januari 1839 pleit de chirurgijn-majoor 
van de garnizoensziekenzaal te Breda 
bij de bevelhebber van die vesting. 
De geneesheer wil na klachten van 
zieke officieren “het ameublement” en 
“voorwerpen van ligging als anderzins 

in de vertrekken in dewelke de zieke 
officieren behandeld en verpleegd 
worden”, zoals in het Rijkshospitaal 
hebben24.
Jan ligt in een zaal met 50 bedden.  
Hij komt onder de hoede van chirurgijn-
majoor professor F.S. Alexander. De 
professor is een fervent aanhanger  
van de militaire geneesheer  
F.J.V. Broussais te Parijs. Deze betoogt 
dat dierlijk leven door prikkels staande 
wordt gehouden. Een gelijkmatige 
verdeling ervan geeft gezondheid. Te 
sterke of te zwakke prikkels leiden tot 
ziekte. Geheel in overeenstemming 
met Broussais bestaat Alexanders 
therapie grotendeels uit bloedzuigers. 
“Een heel of een half eskadron”, 
luidt zijn commando aan de 
ziekenoppassers in het hospitaal. Zijn 
studenten zien dergelijke drastische 
bloedontlastingen als “vampyrisme”25. 
Ook Jan vindt diens therapie 
onverteerbaar. Hij verafschuwt vooral 
het dieet dat Alexander de krijgslieden 
oplegt. Tweemaal per dag zeven volle 
eetlepels karnemelk en dat vijf dagen 
achter elkaar1. 
Bij overmaat van ramp kan Jan de 
ziekenoppassers niet omkopen. 
Weliswaar verdienen zij vergeleken 
met de arbeiders in Utrecht weinig:  
40 cent per dag, terwijl bijvoorbeeld 
de katoendrukkers 66,7 cent tot  
f 3,33 ontvangen. Arbeiders in  
de lakenfabriek beuren f 1,67 tot  
f 2,- per dag. En dat in een tijd waarin 
de lonen voor ongeschoolde arbeid 
tenderen naar een minimumniveau 
dat nauwelijks het bestaansminimum 
garandeert. Daarentegen verdienen de 
ziekenoppassers vergeleken met de 
schutters-flankeurs nog aardig.  

Afb. 10: Aanlegplaats voor stoomboten in de Zuidwillemsvaart bij ’s-Hertogenbosch.
Bron: Ten Horn-Van Nispen M.L.: Infrastructuur, vervoersstromen en waterstaat, in: Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.), 
Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1 Traditie en modernisering 1796-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 159.

Afb. 11: Rijkshospitaal te Utrecht in 1860. Als 
gevolg van de Tiendaagse Veldtocht van 1831 
worden daar 25.000 man opgenomen.
Bron: Portegies M.M.: Opleiding van militaire 
geneeskundigen in Nederland, 1795-1880, in:  
Geschiedenis der Geneeskunde, jrg. 5 1999, nr. 3, p. 151.



73NMGT 70 - 51-82                                          M E I  2017
<< I N H O U D

Deze laatsten hebben meestal  
een traktement van vijftien cent  
per dag. Dus ruim 62% minder dan 
de verplegers, die bovendien onder 
strenge controle staan26.
De Amsterdammer vindt de professor 
“een allerhaatlijkst man. Hij liet de 
menschen bijna van honger omkomen 
en vond er geen been in als er eens 
een naar ’t dooijehok gebracht werd 
daar nog leven in was, hetwelk meer 
dan eens gebeurd was.”1

Al snel is de flankeur koortsvrij, maar 
tot zijn spijt mag hij niet weg. Op 
zondag 29 augustus wordt Jan verrast 
door een bezoek van zijn vader en zijn 
broer. Zij hebben een brief van zijn 
verloofde Antje Ridderikhoff bij zich. 
Terwijl hij het schrijven leest komt ze 
binnen. Jan is blij, hij heeft veel naar 
haar verlangd. De hele dag blijft Antje 
bij hem. ’s Avonds om half zeven moet 
ze weer naar het Slot te Loenersloot, 
4½ uur gaans ten noordwesten van 
Utrecht. Daar is ze dienstmeisje.  
Jans vader en broer blijven nog 
anderhalf uur27.
De volgende dag komen zijn vader 
en broer weer. Zij regelen dat uit een 
aangrenzend huis een dakpan wordt 
uitgelicht. Via het gat zakt in de tuin 
van het hospitaal een feestmaal  
voor Jan af. Een groot stuk spek,  
twee broden, een fles wijn en nog  
veel meer, doen hem het vreselijke 
dieet van chirurgijn-majoor Alexander 
even vergeten1.
Na het vertrek van zijn familie verveelt 
de Amsterdammer zich steeds meer in 
“dit verblijf des hongers”. Op een dag 
wacht Jan tot het schemert. Samen 
met twee wapenbroeders klimt hij in 
de tuin. Nu scheiden nog drie muren 

de mannen van hun vrijheid. Jan gaat 
voorop. Hij springt van de laatste muur 
en landt letterlijk voor de neus van 
een steenhouwer, die een regenbak 
aan het hakken is. De man schrikt zich 
een aap en springt bijna een meter 
achteruit. Helaas is voor Jans vrienden 
die laatste muur te hoog1. 
Jan vraagt de steenhouwer om te 
helpen zijn twee kameraden ook over 
de muur te krijgen. De man weigert en 
wil de drie avonturiers bij de directeur 
van het hospitaal aangeven. Gelukkig 
heeft de steenhouwer een dochter van 
een jaar of twintig. Het meisje begrijpt 
Jan helemaal als hij vertelt dat hun 
lege magen de reden van hun vlucht 
zijn. De dochter pakt een ladder en 
steekt die naar Jans maten. Even later 
zijn ook zij vrij1.
De kornuiten lopen naar de eerste 
de beste herberg, drinken wat en 
wachten tot de “Vliegende Schuit” naar 
Amsterdam vertrekt. Deze trekschuit 
wordt aangejaagd met galopperende 
paarden en is de TGV onder de 
trekschuiten. Op dinsdag 31 augustus 
komen ze in de hoofdstad aan.  
Jans ouders en broer zijn erg blij als  
ze hem zien28. 
Drie dagen later, ’s ochtends om  
acht uur, staat Antje voor de deur.  
Jan is blij verrast. De hele dag genieten 
ze en wandelen in en om Amsterdam. 
’s Avonds slaapt het meisje bij een 
vriendin en de volgende dag gaat het 
stel naar haar ouders. Zondag eten ze 
bij vader en moeder Ridderikhoff en 
vervolgens gaan ze naar Jans ouders. 
’s Anderdaags 6 september, neemt 
Antje afscheid. Ook Jan vertrekt met 
zijn twee makkers weer naar Utrecht.  
’s Ochtends om half vier komen 

ze daar aan. Het trio zoekt een 
logement om flink te eten, want ze 
weten zeker dat schraalhans weer de 
keukenmeester wordt. Na een dagje 
Utrecht lopen de drie vrijbuiters naar 
het Rijkshospitaal. Om half acht  
bellen ze bij de grote poort aan. Een 
half uur later staan de mannen voor  
de directeur, P.L. Beckers29.
Beckers vraagt waarom ze de benen 
hebben genomen en zegt dat ze maar 
weg moeten blijven. Jan antwoordt dat 
ze geen weglopers zijn, anders zouden 
ze zelf niet zijn teruggekomen. Graag 
willen ze evenwel wel wegblijven als 
ze tenminste hun wapens terugkrijgen. 
Jan: “Hadden wij onze wapens gehad, 
dan hadden wij niet weder een huis 
opgezogt daar men bijna van honger 
sterft. Maar wij hadden regtdoor naar 
’t leger gegaan...” De flankeur zegt 
dat ze gezond zijn omdat ze anders 
niet naar Amsterdam hadden kunnen 
reizen. De drie krijgsbroeders willen 
hoe eerder hoe liever terug naar hun 
bataljon. Maar helaas; ze moeten weer 
naar de ziekenzaal. Even later worden 
de drie soldaten weer geroepen.  
Jan: “Onze straf was bepaald geweest 
op 4 dagen in de dooijekelder te zitten, 
maar omdat wij dat zoo netjes gedaan 
hadden, werden wij van die straf 
verschoond en konden naar boven 
gaan.” Wel wordt de drie gevraagd 
niet te veel over hun avontuur op te 
scheppen, anders zouden er meer 
patiënten hun voorbeeld kunnen 
volgen1. 
Vooral schutters hebben de naam 
op eigen houtje verlof te nemen. In 
’s-Hertogenbosch staat twee dagen 
provoost voor iedere dag ongeoorloofd 
vrijaf. De drie vrienden hebben maar 

Afb. 12: Dienstmeisje geschilderd door  
H. van Hove (1814-1864).
Bron: Asvarisjtsj B.I., Vliegenthart-Van der Valk Bouman J.M.: 
Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage  
en Paleis Het Loo. Dutch 19th century painting from the 
Hermitage and Paleis Het Loo, Apeldoorn en Zwolle 1994,  
p. 51, 53.

Afb. 13: Aanzien van het Slot te Loenersloot uit hoofdzakelijk de zeventiende en achttiende eeuw. Alleen 
de ronde verdedigingstoren stamt uit de dertiende eeuw.
Foto: Portegies-Hermans E.M.: 9 juli 2005. 
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liefst een volledige week vakantie 
gevierd. Vier dagen opsluiting voor Jan 
en zijn maten zou in dit licht dus al heel 
schappelijk zijn. Toeval of niet, evenals 
Jan is de directeur bepaald geen vriend 
van professor Alexander. Al jaren heeft 
Beckers met hem zulke diepgaande 
meningsverschillen over de leer van 
Broussais, dat hij een paar maanden 
later ontslag neemt30. 
De volgende dag komt Alexander 
zoals gewoonlijk visite afleggen. Tegen 
de drie avonturiers zegt hij niets. Ze 
krijgen meer eten en sommige zieken 
hebben “groot berouw” niet met hen 
te zijn meegegaan. Op 14 september, 
twintig dagen na Jans opname in  
het Rijkshospitaal, vertrekken de  
drie krijgslieden weer naar hun 
bataljon. Ze kijken ernaar uit want 
volgens de Amsterdammer is het  
“beter daar zijn dienst te doen als  
hier honger te lijden.”1

’s Morgens om half vier marcheert 
de schutter met 150 man naar 
Gorinchem. Via ’s-Hertogenbosch 
en Helmond komt Jan in Deurne bij 
zijn bataljon. Met zijn wapenbroeders 
komt hij vervolgens in tal van andere 
Noord-Brabantse plaatsen. Zo is de 
flankeur in februari 1832 te Cuijk waar 
hij tijdens de wacht ziek wordt. De 
Amsterdammer krijgt iets van een 
geneesheer waardoor hij erg moet 
zweten en is twee dagen later weer 
beter1. 
In juni 1833 wordt Jan weer 
opgenomen op de militaire afdeling 
van het Groot Ziekengasthuis in 
’s-Hertogenbosch. Nu voor achttien 
dagen. Op 26 augustus 1834 

marcheert hij tenslotte met zijn bataljon 
naar Amsterdam. Daar worden de 
schutters op 5 september feestelijk 
ingehaald1.

Mishandeling
In oktober 1850 wordt Jan, inmiddels 
45 jaar oud, met bronchitis in het 
Binnengasthuis te Amsterdam 
opgenomen1. Het Gasthuis is één van 
de twee overheids-ziekeninrichtingen 
van de hoofdstad. Sinds 1578 is het 
gevestigd in het “Oude en Nieuwe 
Nonnenklooster”. In 1850 komen er 
1782 patiënten terecht. Hiermee is 
het verreweg het grootste ziekenhuis 
van de stad. De toestanden zijn ook 
voor die tijd in vrijwel alle opzichten 
ronduit beroerd. Het is te klein, donker, 
somber en door en door smerig. De 
binnengekomen patiënten, onder 
wie veel bedelaars, worden als regel 
niet gebaad en er bestaat geen 
gasthuiskleding. In tegenstelling tot het 
Rijkshospitaal, waar de patiënten sinds 
1825 hospitaalkleren dragen, liggen de 
zieken in het Binnengasthuis hierdoor 
in de kribben met hun eigen kleren vol 
ongedierte31.
Het personeel van het Gasthuis 
bestaat merendeels uit “zaalknechten” 
en “zaalmeiden”. In de periode 
1874-1881 zijn dit er in het Binnen- 
en Buitengasthuis samen jaarlijks 
doorgaans 183, waarvan er gemiddeld 
178 vertrekken. Zij worden dan ook 
zeer slecht betaald. Door dit grote 
verloop hebben de geneesheren 
nauwelijks gezag over de verplegers. 
Voor een deel zijn dit oud-patiënten, 
die na hun ontslag uit het Gasthuis 
geen ander werk kunnen vinden. De 
andere groep dienstpersoneel bestaat 

uit bedelaars. Dagelijks mishandelen 
zij zieken die geen fooien geven. Ook 
dienen de verplegers voorgeschreven 
geneesmiddelen niet toe, dwingen zij 
patiënten tot werk en eten hun voedsel 
op, of verkopen het tegen opbod32. 
Geen wonder dat het Binnengasthuis 
berucht is om de onrustbarende 
hoge sterfte. In 1850 bezwijken er 
298 patiënten, ofwel 167,2 0/00. Ter 
vergelijking, in 1835, vier jaar nadat 
Jan op de militaire afdeling van 
Bossche Groot Ziekengasthuis ligt, 
is het sterftecijfer daar van de 4940 
opgenomen patiënten 11,333. 
Jan houdt het op 31 januari 1851 voor 
gezien. Net als in het Rijkshospitaal 
krijgt hij dan bezoek. Deze keer 
niet van zijn geliefde, maar van een 
vriend. Vriend Hein. Met zijn 45 jaar 
is hij behoorlijk oud geworden. De 
doodgeborenen niet meegerekend, 
haalt 65,2% van de Amsterdammers 
in de periode 1841-1860 zijn leeftijd 
niet34.

Dagboeken
Het verhaal van Jan Teunisse is 
grotendeels ontleend aan zijn dagboek. 
Tijdens de Belgische Opstand van 
1830 en de veldtocht van 1831 die 
hierop volgt, houdt menig krijgsman 
een dagboek bij. Een aantal hiervan  
is uitgegeven1. 
In een dagboek of journaal schrijft de 
auteur over zijn of haar belevenissen, 
gedachten en gevoelens. Het is 
discontinu, fragmentarisch en 
ongereflecteerd en daarom het 
tegendeel van de achteraf geschreven 
en gestroomlijnde autobiografie35.
Het journaal van Jan Teunisse valt 
midden in het hoogtepunt van de 

Afb. 14: P.L. Beckers (1789-1851), in 1831 
directeur van het Rijkshospitaal te Utrecht. 
Bron: Portegies M.M.: Opleiding van militaire 
geneeskundigen in Nederland, 1795-1880, in:  
Geschiedenis der Geneeskunde, jrg. 5 1999, nr. 3, p. 152.

Afb. 15: Trekschuit op de Maas bij Cuijk.
Bron: Ten Horn-Van Nispen M.L.: Infrastructuur, vervoersstromen en waterstaat, in: Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.), 
Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1 Traditie en modernisering 1796-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 159.
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dagboekcultuur, de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Uit onderzoek 
van de Nederlandse dagboeken uit 
die tijd blijkt dat de meesten tamelijk 
onpersoonlijk zijn. De pennen lijken 
niet zozeer in beweging te zijn gezet 
om het eigen innerlijk te ontsluieren 
dan wel om zichzelf te documenteren 
in relatie tot de wereld om zich 
heen36. De Duitse historicus Reinhardt 
Koselleck signaleert een breukervaring 
in het historisch bewustzijn in de 
periode 1750-1850, onder andere als 
gevolg van een enorme versnelling in 
deze periode van politiek-sociale en 
economisch-technische ontwikkelingen. 
Hierdoor ontstond een bewustzijn 
waarin het heden niet logisch 
voortvloeit uit het verleden en waarin 
de toekomst - een nieuw woord in de 
Nederlandse taal rond 1800 - open ligt. 
De toename van de behoefte zichzelf 
en het eigen verleden op papier vast te 
leggen, kan mogelijk worden verklaard 
als een reactie op de breukervaring 
tussen heden en verleden, als een 
poging om “ervaringen te controle ren, 
waarom niet op grond van eerdere 
ervaringen kan worden geanticipeerd”, 
aldus Koselleck37. 
Een tweede reden van de vele 
dagboeken in de eerste helft van 
de negentiende eeuw, kan zijn dat 
de jaren rond 1800 de tijd van de 
Romantiek is. Dit betekent afkeer 
van de rationele mensopvatting van 
de Verlichting en haar aandacht 
voor individualiteit en persoonlijke 
ontplooiing. Vooral pubers en 
jongvolwassenen nemen de pen ter 
hand. Dit komt doordat meestal een 
crisis aanleiding is om een dagboek  
te schrijven35. 
Tijdens de Belgische Opstand komen 
de dagboekschrijvers bijna allemaal 
uit de gegoede klasse. Zij hebben 
ook binnen de krijgsmacht de hogere 
rangen. De deftige heren voeren hun 
pen beschaafd en ingetogen. Logisch 
dat juist zij schrijven. Analfabetisme is 
onder de lagere klasse troef38.
Er zijn uit die tijd twee dagboeken  
van gewone soldaten bekend. Het 
journaal van de scheepstimmerman  
Johannes van Oostendorp, die als 
fuselier de strijd om Brussel en 
Antwerpen meemaakt, is er een van. 
Johannes heeft geluk; hij blijft 
gezond. Over de geneeskundige  
dienst schrijft hij alleen dat hij 
in september 1830 uit Brussel 
verscheidene wagens met  
kermende gewonden ziet komen39.  
Het tweede boek is dat van  
Jan Teunisse. Interessant aan zijn 
ooggetuigenverslag is niet alleen 
dat hij ziek wordt, maar ook dat 

zijn ontboezemingen allesbehalve 
ingetogen of onpersoonlijk zijn. 
Zo schrijft Teunisse over “laffe 
grootschreeuwende Belgen” en 
“kokette Hagenaars”. Jan is een 
levensgenieter en komt daar rond voor 
uit. Hij geniet van zijn pijp, een biertje, 
het koren op de velden, en verorbert 
graag een haas, patrijs of eend. Ook 
de keerzijden van zijn leven laat de 
schutter niet onvermeld: honger, 
dorst, kou, verveling, van streek zijn 
en vechten met een kameraad. Het 
soldatenleven vindt de Amsterdammer 
“bitter lijden”, maar hij heeft het 
ervoor over. Hij heeft “een oprecht 
vaderlandsch hart”. Jan: “laten wij niet 
mokken want voor koning en vaderland 
is zoo zalig daar wat voor te doen”1.

Microgeschiedenis
Het dagelijkse leven van Jan met de 
Pet of Jan Soldaat doet steeds meer 
zijn entree in de geschiedschrijving. 
Ook in de geschiedenis van de 
geneeskunde40. Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen. 
Ten eerste is het een reactie op 
de verwetenschappelijking van het 
vak Geschiedenis in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw, 
waarbij de nadruk op kwantitatieve 
methoden kwam te liggen en de eis 
van objectiviteit heilig was. Nu de 
grenzen van die aanpak zichtbaar 
zijn geworden, heeft het geloof in 
objectiviteit bij velen plaatsgemaakt 
voor een hang naar subjectiviteit. Het 
individu met zijn gevoelens, gedachten 
en observaties voegt iets toe aan 
de kennis van het verleden waartoe 
groepen, landen of “structuren” zich 
moeilijk lenen: kleur, smaak, gevoel, 
diepte. Dagboeken vormen daarbij een 
belangrijke bron41.
Ten tweede ligt het voor de hand dat 
in een maatschappij die steeds meer 
individualiseert, wetenschappers 
het individu meer onder de loep 
nemen42. Juist de benadering vanuit 
het individu, of vanuit een beperkte 
case study, heeft zich ontwikkeld tot 
een eigen historische methode, de 
microgeschiedenis41.
Gezien de verkoopcijfers van boeken 
over microgeschiedenis juicht het 
grote publiek deze methode toe. Dat 
is te begrijpen. Niets versterkt beter 
de illusie precies te begrijpen hoe het 
is geweest dan brieven, dagboeken 
en memoires. Als ze tenminste goed 
geschreven zijn, komt het verleden 
voor het lezersoog tot leven, in al 
zijn fascinerende onbevattelijkheid. 
Juist het persoonlijke perspectief 
maakt het verleden inleefbaar en dat 
moet toch een van de allergrootste 

aantrekkingskrachten van geschiedenis 
zijn. Abstracte kennis verandert tijdelijk 
in een concrete ervaring42. Bijvoorbeeld 
de ervaring van een zieke soldaat, die 
zich bekommert om zijn lege maag, 
die houdt van zijn land, die hunkert 
naar zijn meisje. Emoties moeten niet 
verlaagd worden tot wat nagegaan, 
bewezen kan worden. De geest kan 
alleen kijken, maar het hart kan zien43.

A DUTCH GUARDSMAN DURING 
THE BELGIAN INSURRECTION, 
1830-1831
In 1814, at the Congress of Vienna, the 
northern and the southern provinces 
of the Netherlands were united into 
one nation, the Kingdom of the 
Netherlands. In 1830, the population 
of Brussels start a revolt, that spreads 
through the southern provinces. The 
King of the Netherlands sends the 
army south, and the 10 days war 
begins. But when a French army 
marches north to help the Belgians,  
the Dutch forces are withdrawn and  
the independence of Belgium is a 
fact. The Dutch army is brought up 
to strength by calling up the Civic 
Guards, the reserve component of the 
army, and occupies during many years 
strategic places in Northern Brabant, 
along the Belgian border. 
One member of the Civic Guard of 
Amsterdam is Jan Teunisse, age 25. 

Afb. 16: Erekruis voor de deelnemers aan de 
Tiendaagse Veldtocht. Opschrift: “1830-1831 
Trouw aan vaderland. Trouw aan koning.”
Bron: Stalknecht H.: De Broedertwist, in: 20 Eeuwen 
Nederland en de Nederlanders, nr. 4 Vijanden en oorlogen, 
Zwolle 1998, p. 97.
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He keeps a diary and describes 
conscientiously what happened to 
him and his comrades. When he 
becomes ill, he is evacuated to the 
military hospital at Utrecht. This 
happened successively with carts, a 
steamboat and a tow-boat. Jan writes 
about the poor medical conditions 
and the little food. He escapes from 
the hospital and goes to his family in 
Amsterdam, but returns to the hospital 
a week later. This proves that he had 
not the intention to desert and he is 
not punished, and shortly afterwards 
he is sent back to his unit. In 1833 
Jan is again ill and is admitted in the 
hospital at Bois le Duc. In 1834, he 
is finally discharged from the military 
service. Sixteen years later, age 45, 
he is admitted in the City Hospital of 
Amsterdam. The conditions there are 
far worse than those in the Military 
Hospital, and after a few months of 
unsuccessful hospitalization  
Jan Teunisse dies.

Afkortingen in de noten:
AHG: Archief ’s-Hertogenbossche Godshuizen
AOV: Archief opperbevelhebbers vestingen, 1830-1840
AVH:  Archief van de vesting ’s-Hertogenbosch
a.w.:  aangehaald werk
CGR: Catalogus Groene Reeks
DvO:  Departement van Oorlog
GasH: Gemeentearchief ’s-Hertogenbosch
GZG: Groot Ziekengasthuis
inv: inventarisnummer
opp: opperbevelhebber van de vesting ’s-Hertogenbosch
RANB: Rijksarchief Noord-Brabant
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(Civiele) Richtlijnen/instructies 
RMG/019 ‘Aansturing Kennisproductie Militaire 
Gezondheidszorg’  
Door de herinrichting van de militaire gezondheidszorg is de 
noodzaak onderkend om door de DGO samenhang te laten 
aanbrengen in de kennisproductie ten behoeve van de gehele 
militaire gezondheidszorg. Voor dit doel is de richtlijn ‘Aansturing 
Kennisproductie Militaire Gezondheidszorg (RMG/019)’ 
ontwikkeld. In deze richtlijn wordt de wijze van aansturing 
van kennisproductie binnen de militaire gezondheidszorg 
beschreven. Verder worden in deze richtlijn de verschillende 
deelprocessen, producten, rollen/verantwoordelijkheden en 
de bijbehorende overlegfora beschreven. Een belangrijk 
instrument bij het aansturen van de kennisproductie is de 
Materiedeskundigheidslijst Militaire Gezondheidszorg (Bijlage A), 
waarin de belegging van de materiedeskundigheidsgebieden voor 
de deelgebieden (‘functies’) van de militaire gezondheidszorg zijn 
beschreven. 
De richtlijn is nog niet uitontwikkeld en staat open voor feedback. 
Eventuele constateringen en/of wijzigingsvoorstellen kunnen 
aan de afdeling Strategische Militaire Gezondheidszorg (SMG) 
gemaild worden: DGO.Mil.Gzhz@mindef.nl. 

DMG/041 ‘Automatische Externe Defibrillator’ ingetrokken
De Gezondheidsraad heeft in januari 2002 advies uitgebracht  
over de toepassing van de automatische uitwendige defibrillator  
in Nederland (rapport Gezondheidsraad 2002/02,  
d.d. 21 januari 2002). Op basis van dit rapport is de DMG/041 
‘Automatische Externe Defibrillator’ opgesteld. In de aanwijzing  
is onder andere beschreven waar de AED’s geplaatst moeten 
worden, nl. publieke ruimten waar de kans op noodzaak tot  
gebruik het grootst is, en dat de AED’s lokaal in beheer zijn bij  
de bedrijfshulpverleningsorganisaties (of soortgelijke dienst). 
Inmiddels zijn de AED’s uitgerold binnen de organisatie en is 
een aanwijzing hiervoor niet meer noodzakelijk. Derhalve is de 
DMG/041 ingetrokken.

Addendum op DMG/048 ‘Gezondheidszorg bij kleinschalige 
militaire activiteiten’
Vooruitlopend op de herziening van de DMG/048 
‘Gezondheidszorg bij kleinschalige militaire activiteiten’, is 
op intranet vast een aanvulling aan de aanwijzing gekoppeld 
met actuele informatie. De herziening is mede nodig omdat 
met de reorganisatie van de Militaire Gezondheidszorg de 
gezondheidscentra van de operationele commando’s zijn 
overgegaan naar het Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB). 
Het addendum beperkt zich tot spoedeisende zorg en is ook van 
toepassing in die landen waar risico-inventarisatie uitwijst dat 
Host Nation Support (HNS) van een adequaat zorgniveau is.  
Het overige gestelde in DMG/048 blijft daarbij van kracht.

Procedure vliegreizen bij medische indicatie
In de nota Hoofddirectie Personeel ‘Procedure vliegreizen bij 
medische indicatie’ worden richtlijnen gegeven hoe te handelen 

wanneer iemand vanwege medische beperkingen niet in staat  
is dienstreizen te maken met gebruikmaking van de bij zijn  
rang-/schaalniveau behorende reisklasse. Als hoofdregel geldt  
dat de bedrijfsarts of verantwoordelijk militair arts zo nodig 
beoordeelt of iemand ‘fit to fly’ is of niet. Wanneer iemand niet  
‘fit to fly’ is, geeft de arts aan of dit naar verwachting een tijdelijke 
(< 6 maanden) of langdurige (> 6 maanden) beperking is.
Wie niet ‘fit to fly’ wordt verklaard, vliegt in beginsel niet.

Publicatie en Roadshow: Handboek Medische Protocollen  
voor de Algemeen Militair Verpleegkundige
Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum 
(DGOTC) publiceert in week 13 het “Handboek Medische 
Protocollen voor de Algemeen Militair Verpleegkundige 
(prehospitaal optreden)” op het Publicatieportaal. Deze uitgave 
vervangt de Klinische richtlijnen voor operationeel optreden,  
VS 8-571 Zakboek voor de militair verpleegkundige.
Het handboek is vastgesteld door de commandant DGOTC,  
als kennisautoriteit voor de commandant DGO.
Ter toelichting op het protocollenboek gaat in mei, juni en juli een 
roadshow door het land. In deze roadshow is ruimte voor vragen 
en onduidelijkheden en daarnaast is er ook ruimte voor het 
inbrengen van ideeën. De data en locaties zijn op de site van de 
adviesraad verpleegkundigen terug te vinden.
Wanneer de planning compleet is, zal die in tijd en ruimte bekend 
worden gesteld.
Werkt u niet op een van de genoemde onderdelen maar wilt 
u wel aansluiten, dan dient u zich vóór 1 mei op te geven bij 
stafverpleegkundige Anneke Mulder (am.mulder@mindef.nl).  
Meer informatie over het doel van dit zakboekje, de 
totstandkoming, waarborging, voorstellen tot wijziging/aanvulling 
en de wijze van distributie is op intranet na te lezen. 

Verpleegkunde en Verzorging
Collectieve inschrijving van de AMV bij de V&VN en in het 
kwaliteitsregister
De stafverpleegkundig DGOTC onderhoudt contact met de 
beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN) over de collectieve inschrijving van de Algemeen Militair 
Verpleegkundige (AMV) bij de V&VN en in het kwaliteitsregister 
conform het gestelde beleid in de DMG/051. Met de V&VN is 
afgesproken dat zij in- en uitschrijvingen alleen muteren met 
goedkeuren van de stafverpleegkundige DGOTC. Inschrijvingen 
vinden vanaf 2017 plaats op het DGOTC na het slagen voor 
de Aanvullende Deelkwalificaties (ADK’s). Het overzicht van 
de AMV’n die de dienst hebben verlaten wordt jaarlijks bij de 
operationele commando’s opgevraagd en naar de V&VN ter 
mutatie doorgezet. Meer informatie over de inschrijving bij 
de V&VN en in het kwaliteitsregister is hier na te lezen op de 
intranetpagina van de Adviesraad Verpleegkunde en Verzorging.

Operationele gezondheidszorg
Landenadvies Somalië en Estland
Het landenadvies Somalië is in het kader van de Europese 

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20019_tcm4-1335283.pdf
mailto:DGO.Mil.Gzhz@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DMG%20048%20incl%20addendum_tcm4-963150.pdf
http://swf.mindef.nl/sites/va0082/kb/bibliotheek/1/20170224%20Procedure%20vliegreizen%20bij%20medische%20indicatie.pdf
http://swf.mindef.nl/sites/va0082/kb/bibliotheek/1/20170224%20Procedure%20vliegreizen%20bij%20medische%20indicatie.pdf
mailto:am.mulder@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Adviesraden/Adviesraad_Verpleegkunde_en_Verzorging/nieuwsbericht/Publicatie_Handboek_AMV.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DMG%20051%20incl%20addendum%202017_tcm4-963152.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Adviesraden/Adviesraad_Verpleegkunde_en_Verzorging/POC_Defensie_met_VenVN.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20170314%20landenadvies%20Somalie_tcm4-1096100.pdf
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Training Missie Somalië (EUTM SOM) geactualiseerd en op 
intranet gepubliceerd. Dit landenadvies bevat informatie over 
benodigde vaccinaties en overige preventieve maatregelen. 
Daarnaast is voor Estland een landenadvies opgesteld 
in het kader van Estonian Recce. Het totaaloverzicht van 
landenadviezen is hier op intranet terug te vinden. 

Bedrijven DGO
One Stop Shop Cardio Vasculair Risico Management  
(OSS CVRM) opgestart in CMH
De polikliniek interne geneeskunde van het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH) heeft een One Stop Shop Cardio Vasculair 
Risico Management (OSS CVRM) opgestart. 
Hierbij krijgen patiënten met hypertensie en/of dyslipidemie 
in één dagdeel uitgebreid onderzoek aangeboden 
bestaande uit laboratorium, urine, elektrocardiogram en een 
30-minutenbloeddrukmeting. Hierna worden alle uitslagen 
direct met de internist besproken en zo nodig behandeldoelen 
opgesteld. 
Patiënten kunnen per heden worden verwezen met het verzoek 
tot inplannen op de OSS CVRM.

Het Centraal Militair Hospitaal wordt verbouwd!
Naast renovatie van het bestaande gebouw vindt er ook 
uitbreiding plaats, waardoor in de toekomst onderdak geboden 
wordt aan niet alleen het hospitaal en de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg, maar ook een regiocentrum van de Defensie 
Tandheelkundige Dienst (DTD) en de Militaire Bloedbank (MBB). 
Door deze verbouwing kan het zijn dat routes in het CMH anders 
zijn dan u gewend bent of afdelingen tijdelijk zijn verhuisd.  
Klik hier voor informatie over de verbouwing en eventuele 
aangepaste routes. 
Heeft u vragen over de verbouwing en uitbreiding van het CMH,  
dan kunt u contact opnemen via: LTHP.CMH@mindef.nl.

Wet- en regelgeving
Nieuwe Wbp-coördinator DGO
Bescherming van persoonsgegevens blijft een actueel thema 
en is in de Nederlandse wet vastgelegd in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Voor de borging van naleving van deze 
wet binnen Defensie, kennen wij een Wbp-organisatie. Namens 
de commandant DGO (als een onderbeheerder van Wbp binnen  
het Commando DienstenCentra is er op DGO-niveau een 
coördinator aangewezen. Eerste-luitenant Vink neemt, in 
afwachting van definitieve belegging, deze neventaak over  
van de heer Van Wissen (beiden afkomstig van Staf DGO).  
Hierdoor zal de eerste-luitenant Vink vanaf heden fungeren 
als coördinator voor de Wbp-Point of Contacts van de DGO-
bedrijven.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Gezondheid! daar kun je wat van maken
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de 
publicatie “Gezondheid! Daar kun je wat van maken” uitgegeven. 
De ambitie van deze publicatie is het inspireren van alle 
Nederlanders om de eigen gezondheid te verbeteren en om bij te 
dragen aan de gezondheid van anderen. Deze uitgave laat zien 

dat steeds meer innovatieve scholen, bedrijven, werknemers en 
zorgprofessionals meer doen aan gezondheid en voorzorg.  
Er is een groeiende groep die ervaart dat bewust omgaan met 
(lekker) eten, bewegen en stress een aanzienlijk verschil kan 
maken. Waarbij de gedachte is dat hoewel gezondheid soms een 
kansspel is, je wel je winstkansen kunt vergroten. Zowel bekend 
als minder bekende Nederlanders hebben een bijdrage geleverd 
aan deze uitgave. 

Opleiding en training
Defensie opnieuw erkend als opleidingsinrichting voor het 
specialisme arts Maatschappij en Gezondheid
Op 24 februari 2017 is Defensie weer tot 1 januari 2022 erkend 
als opleidingsinrichting voor het specialisme arts Maatschappij 
en Gezondheid, een subspecialisatie van sociale geneeskunde. 
Op de aanvraag voor erkenning van praktijkopleiders heeft de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zonder 
voorwaarden besloten dat brigade-generaal-arts J. de Graaf, 
kolonel-arts W.E. Korterink en luitenant-kolonel-vliegerarts  
D.N. Baalbergen tot 1 januari 2022 worden erkend als 
praktijkopleider voor de arts Maatschappij en Gezondheid en  
voor de profielarts Beleid en Advies. Bovendien wordt  
luitenant-kolonel-arts E. Haagsman tot 1 januari 2022 erkend 
als praktijkopleider voor de profielarts Beleid en Advies. Tijdens 
de visitatie constateerden de visitatoren dat de Defensie voldoet 
aan de gestelde eisen en verplichtingen zoals vermeld in het 
Kaderbesluit College Geneeskundige Specialismen (CSG). De 
RGS gaf in haar visitatierapport het zwaarwegende advies om 
zorg te dragen voor de verdere ontwikkeling van het interne 
netwerk voor de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid 
(M&G) en te zorgen voor borging hiervan in het desbetreffende 
opleidingsbeleid. Hiertoe is de eerste actie al gestart met het 
voorstel voor een vakgroep oudste artsen M&G. 

Kwaliteit van zorg
Kenniscahier IGZ ‘leren van vijf jaar onderzoek’
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2009 de 
bijzondere leerstoel ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit 
van de gezondheidszorg’ ingesteld aan de Erasmus Universiteit. 
De IGZ was daarmee een van de eerste toezichthouders die zo 
wetenschap en praktijk met elkaar verbindt. Paul Robben van 
de IGZ was de eerste hoogleraar op deze bijzondere leerstoel. 
Hij gaat op 1 april met pensioen. Ter gelegenheid hiervan is 
op 17 maart een symposium gehouden en heeft de IGZ het 
Kenniscahier ‘Leren van vijf jaar onderzoek’ gepubliceerd.  
Deze publicatie is samen met vier kennisinstituten opgesteld en  
is hier via internet te downloaden. 

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
Presentaties CEAG-symposium op intranet 
Op 7 februari vond het door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) georganiseerde 
symposium ‘Mission First, People Always’ plaats. Thema van dit 
symposium was: ‘Hoe kunnen we samen de risico’s op het gebied 
van gezondheid en veiligheid beperken en de inzetbaarheid 
vergroten.’ De presentaties van deze dag zijn hier op intranet na 
te lezen/te downloaden. 

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
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mailto:LTHP.CMH@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/blg-797738_tcm4-1332353.pdf
https://www.igz.nl/Images/20170303_IGZ%20Kenniscahier_17maart2017_7e_def_tcm294-382403.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/CEAG/symposia/2017_Mission_First_People_Always.aspx
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
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 4, april 2017

Operationele gezondheidszorg
Landenadvies Roemenië (i.h.k.v. VJTF-oefening)
In het kader van de Very High Readiness Joint Task Force 
(VJTF) oefening is een landenadvies Roemenië opgesteld en 
op intranet gepubliceerd. Dit landenadvies bevat informatie over 
benodigde vaccinaties en overige preventieve maatregelen. Het 
totaaloverzicht van landenadviezen is hier via intranet terug te 
vinden.

Richtlijnen/instructies
Nieuw verschenen richtlijnen, werkinstructies en 
procesbeschrijvingen van EGB en DTD
Door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en de 
Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) zijn de afgelopen 
periode een aantal nieuwe richtlijnen, werkinstructies en 
procesbeschrijvingen opgesteld en gepubliceerd op intranet. 
Nieuw bij EGB:
PB-173:   Geneeskundig onderzoek bij operationele inzet 

buitenland;
PB-179:   Geneeskundig onderzoek ten behoeve van 

opleiding en of plaatsing in de Verenigde Staten;
RL-670:   Richtlijn patiëntenraad;
WI-225A: Werkinstructie omgaan met opiumwetmiddelen 

individuele patiëntenzorg.
Nieuw bij DTD:
WI-121:   Werkinstructie prikaccidenten;
WI-430:   Werkinstructie verwijskaart externe zorg;
RL-495:   Richtlijn bereikbaarheid tandarts van dienst buiten 

kantoortijd;
RL-497:   Richtlijn advisering operationele tandheelkunde;
RL-473:   Richtlijn bepaling Dental Fitness.
Een overzicht van alle documenten binnen de 
kwaliteitsmanagementsystemen is voor het EGB op deze link 
terug te vinden en voor de DTD op deze link. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
E-gids gezond werk op alle leeftijden
De e-gids van de European Agency for Safety and Health at 
Work (EU-OSHA) is opgebouwd rond de vier thema’s: Vergrijzing 
van de beroepsbevolking; Gezond werk voor alle leeftijden; 
Gezondheidsbevordering op het werk en Re-integratie. Binnen 
deze thema’s worden verschillende aspecten van ouder worden 
en werk belicht en worden richtlijnen gegeven over veiligheids- 
en gezondheidsmanagement en gerelateerde maatregelen met 
het oog op een ouder wordend personeelsbestand. Daarnaast 
bevat elk thema een aantal voorbeelden van goede praktijken en 
nuttige links voor wie zich verder in het thema wil verdiepen. Deze 
informatie is vanuit vier profielen te benaderen, nl. vanuit het 
oogpunt van de werkgever, de werknemer, de HR-manager of de 
arboprofessional. Klik hier voor de profielen op internet. 

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal topfit worden?
De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is op zoek naar 
Nederlandse militairen die een gratis training in mindfitness 

willen volgen en hiermee willen bijdragen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Lees alles over dit onderzoek in het betreffende 
nieuwsbericht op intranet.

Orthopedische kunst- en hulpmiddelen
Verstrekking van hulpmiddelen
Orthopedie Techniek Aardenburg is binnen Defensie 
verantwoordelijk voor de verstrekking van medische 
hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden door middel van  
een verwijzing verstrekt en gedeclareerd. 
Het komt regelmatig voor, dat per verwezen militair meerdere 
voorzieningen worden aangevraagd voor één indicatie. Conform 
het Reglement hulpmiddelen heeft de militair geen recht op de 
vergoeding van meerdere hulpmiddelen voor één indicatie. 
Als voorbeeld: Heeft de militair elleboogklachten en hier een 
brace voor nodig, dan heeft hij/zij recht op een vergoeding 
van één brace. Regelmatig worden hiervoor twee braces 
aangevraagd. Levering van een extra brace kan wel, maar dan  
is deze voor eigen rekening. Orthopedie Techniek Aardenburg  
wil verwijzers en overige specialisten verzoeken hiermee rekening 
te houden. 

Veiligheid en Arbo
Werken in besloten ruimten
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG) heeft een nieuwe themapagina over  
‘werken in besloten ruimten’ op intranet gepubliceerd. 
Binnen Defensie komt het regelmatig voor dat er werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd in besloten ruimten. Voor deze 
werkzaamheden zijn extra maatregelen noodzakelijk. Op de 
themapagina wordt ingegaan op wat onder een besloten ruimte 
wordt verstaan, welke gevaren dit met zich mee kan brengen en 
hoe de medewerker er zelf voor kan zorgen dat hij/zij veilig kan 
werken in een dergelijke ruimte. Deze pagina vervangt de oude 
arbofolder A19.

Opleiding en training
Vastgestelde kwalificatieprofielen
Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum 
(DGOTC) ontwikkelt en beheert alle kwalificatieprofielen (KP’n) 
voor functionarissen die een functie hebben binnen de militaire 
gezondheidszorg, ongeacht het Defensieonderdeel waartoe 
zij behoren. Een KP vormt de basis voor het ontwikkelen van 
de met de functie samenhangende opleiding, maar is niet het 
opleidingsdocument zelf. De commandant DGOTC heeft onlangs 
drie nieuwe kwalificatieprofielen vastgesteld, nl. voor de Algemeen 
Militair Verpleegkundige (AMV), de Algemeen Militair Arts (AMA) 
en de Geneeskundige verzorger (GNKVZ).

The HOSPEX Tabletop
Na bijna een jaar van voorbereiding vond op 12 en 13 april jl. in 
de sportzaal van het DGOTC met verschillende functionarissen 
van (geneeskundige) eenheden de ‘herintroductie’ van een 
‘tabletop’ plaats. The HOSPEX Tabeltop is ontwikkeld door 

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20170215%20Landenadvies%20Roemenie%20%5BVJTF%20Noble%20Jump2%5D_tcm4-1338037.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Geneeskundig%20onderzoek%20operationele%20inzet%20buitenland_tcm4-1337391.zip
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Geneeskundig%20onderzoek%20operationele%20inzet%20buitenland_tcm4-1337391.zip
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/179%20-%20Geneeskundig%20onderzoek%20tbv%20opleiding%20enof%20plaatsing%20in%20de%20VS_tcm4-1332383.zip
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/179%20-%20Geneeskundig%20onderzoek%20tbv%20opleiding%20enof%20plaatsing%20in%20de%20VS_tcm4-1332383.zip
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RL%20670%20-%20Patientenraad_tcm4-1337389.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/WI%20225A%20-%20Werkinstructie%20Omgaan%20met%20Opiumwetmiddelen%20individuele%20pati%C3%ABntenzorg_tcm4-1337548.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/WI%20225A%20-%20Werkinstructie%20Omgaan%20met%20Opiumwetmiddelen%20individuele%20pati%C3%ABntenzorg_tcm4-1337548.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/WI%20121%20-%20Werkinstructie%20%20Prikaccident_tcm4-1308417.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/WI%20430%20-%20Werkinstructie%20Verwijskaart%20externe%20zorg_tcm4-1337398.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/495%20Bereikbaarheid%20tandarts%20van%20dienst%20buiten%20kantoortijd..._tcm4-1333995.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/495%20Bereikbaarheid%20tandarts%20van%20dienst%20buiten%20kantoortijd..._tcm4-1333995.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/497%20Advisering%20operationele%20tandheelkunde_tcm4-1333994.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RL%20473%20-%20Richtlijn%20Bepaling%20Dental%20Fitness_tcm4-1338209.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/EGB/homepage/Informatie_voor_de_werknemer/Kwaliteitsmanagementsysteem/Zorgverlening.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/dtd/Homepage/Informatie_voor_de_medewerker_DTD/Kwaliteitsmanagementsysteem.aspx
http://eguides.osha.europa.eu/NE_nl/select-your-profile
http://intranet.mindef.nl/km/actueel/nieuws/2017/04_April/Mindfullness.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/D8602%20SZVK%20Reglement%20Hulpmiddelen%202017_tcm4-963937.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/Inhoudelijke_themas/besloten_ruimten/besloten_ruimten.aspx
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001201/ob/Vastgestelde%20KP'n/KP%20AMV%20versie%201.0.pdf?Web=1
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001201/ob/Vastgestelde%20KP'n/KP%20AMA%20versie%201.0.pdf?Web=1
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001201/ob/Vastgestelde%20KP'n/KP%20Geneeskundig%20Verzorger%201.0.pdf?Web=1
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voormalig chirurg Colonel Vassallo uit Groot-Brittannië en 
wordt voornamelijk gebruikt als pre-deployment training. Onder 
enthousiaste en vakkundige leiding van Colonel Vassallo werd 
op de eerste dag de geneeskundige keten op plattegronden 
uitgerold en zijn de deelnemers hiermee aan de slag gegaan. 
Met behulp van 2x een Role 1 Medical Treatment Facility (MTF) 
binnen een Forward Operating Base (FOB), 1x een Role 2 Basic 
MTF, een Role 2 Enhanced MTF, een onbemande Role 3 MTF 
en een Patient Evacuation Coordination Center (PECC), zijn de 
verschillende procedures (Standing Operating Procedures, SOPs) 
binnen de geneeskundige keten kunnen beoefenen. Lees meer 
over de HOSPEX-tabletop in het nieuwsbericht op intranet.

Rapporten/Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 van de Tuchtcolleges voor de 
Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht.
Het jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 
(TG) en het College van Medisch Toezicht (CMT) is op internet 
gepubliceerd.
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van verdere 
professionalisering en van het harmoniseren van de 
werkprocessen van de regionale colleges onderling. Speerpunten 
waren onder meer het verkorten van doorlooptijden en verbeteren 
van de informatievoorziening. In het verkorten van doorlooptijden 
is veel tijd en energie gestoken. Het belang van die verkorting is 
gelegen in de wens van alle partijen dat eerder duidelijkheid komt 
over de klachten die worden behandeld. Daarbij moet worden 
gewaakt dat er sprake blijft van een eerlijk proces, waarin beide 
kanten van de zaak afdoende worden belicht. 
De jaarcijfers vertonen weinig afwijkingen ten opzichte van 
vorig jaar. Wel valt op dat de doorlooptijden verder verkort zijn. 
De invoer van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) heeft vooralsnog niet tot een afname van het aantal 
ingediende klachten geleid. De Wkkgz gaat onder andere over 
de klachtenafhandeling in de gezondheidszorg waarbij een 
klachtenfunctionaris een belangrijke rol speelt. 

Rapport Gezondheidsraad: Ingrijpen in het DNA van de mens
De Gezondheidsraad heeft samen met de Commissie 
Genetische Modificatie (COGEM) aan onder meer de  
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de  
Tweede Kamer geadviseerd dat het verbod op het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek op speciaal daarvoor gekweekte 
embryo’s moet worden opgeheven. Hierdoor wordt - onder 
strikte voorwaarden - fundamenteel onderzoek mogelijk 
naar gene-editing technologieën, zoals Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), waarmee 
kiembaanmodificatie (het veranderen van het DNA in het gehele 
embryo en daarmee het hele individu) wordt toegepast. Door deze 
nieuwe mogelijkheden worden afzonderlijke genen stilgelegd en 
gerepareerd en kan DNA worden weggeknipt of toegevoegd. Dit 
biedt nieuwe mogelijkheden voor het behandelen en voorkómen 
van erfelijke ziekten. Klik hier om het volledige rapport op intranet 
na te lezen. 

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
11 mei: Dag van de Verpleging ‘Back to basics, terug naar  
de inhoud’
Al eerder werd in dit bulletin een vooraankondiging gedaan van 
de Dag van de Verpleging, op 11 mei in het KEK-complex van 
het DGOTC. Inmiddels is het programma voor deze dag bekend. 
Kijk op de kalendersite van de startpagina gezondheidszorg voor 
meer informatie. Klik hier om je in te schrijven via internet.

11 mei: NtVP-jaarcongres: Levensloop en trauma
Het jaarlijkse congres van de Nederlandstalige Vereniging voor 
Psychotrauma (NtVP) heeft dit jaar als thema: “Levensloop 
en trauma”. Iedereen die werkzaam is als zorgverlener, 
hulpverlener, coach, personeelsfunctionaris of onderzoeker, 
heeft mogelijk interesse in de thema’s die worden behandeld. 
Zowel wetenschappelijke ontwikkelingen als praktische kennis 
en ervaring worden uitgewisseld. Kijk voor detailinformatie op 
intranet onder ‘downloads’ rechts op het scherm. Inschrijven voor 
dit jaarcongres kan via internet. 

8 t/m 12 mei: Inloopweek Calamiteitenhospitaal
Het Calamiteitenhospitaal houdt een inloopweek voor personeel 
in de zorg. Van 8 tot en met 12 mei is iedereen met een functie 
in de zorg welkom in dit bijzondere ziekenhuis. Lees voor meer 
informatie het nieuwsbericht op intranet. 

18 mei: Klinische avond Tropische Geneeskunde 
Het Centrum voor Tropische geneeskunde & 
Reizigersgeneeskunde organiseert donderdag 18 mei een 
Klinische avond Tropische Geneeskunde. Voor deze avond is 
accreditatie aangevraagd bij LCR, CVAH, NIV, NVMM, NVK, 
NVDV en NVTG. 
Klik hier voor het volledige programma. Aanmelden voor deze 
avond is vereist. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier en e-mail 
dit naar: m.j.gortzak@amc.uva.nl

6 juli Grebbeberg Masters 2017
Heb je zin in een sportieve uitdaging? En wil je iets betekenen 
voor gewonde collega’s? Schrijf je dan nu in voor de Grebbeberg 
Masters 2017!  
Dit jaarlijks terugkerend sportevenement vindt plaats op 
donderdag 6 juli 2017 op recreatiegebied Kwintelooijen, vlakbij de 
historische locatie Grebbeberg. Voor en met gewonde collega’s 
wordt geld ingezameld voor het goede doel (volgt). Bijdragen 
kunnen op de dag zelf worden gedaan.  
De onderdelen die aan bod komen zijn fietsen, cross-estafette  
en ATB. Het fietsen en de cross-estafette is in teams van  
zes personen, het ATB’en is individueel. Er is een  
maximumaantal deelnemers per onderdeel en VOL=VOL. 

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

Reacties of onderwerpen kunt u mailen naar p.burema@mindef.nl

Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet en op de startpagina Gezondheidszorg Defensie:

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030-218 4247 of per e-mail: p.burema@mindef.nl

http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2017/april/20170419_The_HOSPEX_Tabletop.aspx
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel/nieuws/2017/maart/31/jaarverslag-2016-jaarcijfers-stabiel-doorlooptijden-verder-verkort
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/cogem_gezondheidsraad_kiembaanmodificatie_tcm4-1336890.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/poster%20DvV17_tcm4-1338053.pdf
http://militaireverpleegkunde-venvn.nl/wordpress/inschrijving-dag-van-de-verpleging-2017/
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2017/mei/11_mei_NtVP_jaarcongres.aspx
https://www.scem.nl/inschrijven/1022-ntvp-congres-2017-levensloop-en-trauma/deelnemers.html
http://intranet.mindef.nl/cdc/actueel/nieuws/2017/april/Kom_kijken_in_het_Calamiteitenhospitaal.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Programma_AMC_klin%20avond_2017_tcm4-1339538.doc
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/registratie%20Klinische%20avond%202017_tcm4-1339539.xls
mailto:m.j.gortzak@amc.uva.nl
http://intranet.mindef.nl/kl/actueel/nieuws/2017/04_april/20170404_Inschrijving_Grebbeberg_Masters_2017_geopend.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/actueel/nieuws/2017/04_april/20170404_Inschrijving_Grebbeberg_Masters_2017_geopend.aspx
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
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Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid (nieuw)
Het ‘capability’-denken biedt een verfrissende en veelbelovende kijk 
op duurzame inzetbaarheid. Integreer activiteiten en interventies rond 
participatie, vitaliteit en inzetbaarheid vanuit het capability model. Ter 
kennismaking met dit model ontwikkelde NSPOH een geheel nieuwe 
2-daagse module.
Voor wie: professionals en adviseurs die zich bezighouden met 

vraagstukken rond participatie en duurzame inzetbaarheid en 
werkzaam zijn bij instanties variërend van arbeidsorganisaties 
en gemeenten tot allerlei vormen van sociale activering. 

Data: 12 en 19 juni 2017, Utrecht

Tour de France: BGZ in Frankrijk en Nederland
Reflecteer op uw vak als bedrijfsarts of arboprofessional. Volg dit 
interessante programma over preventieve bedrijfsgezondheidszorg ‘pur 
sang’ met praktische voorbeelden die u ook in Nederland kunt toepassen 
in uw eigen praktijk. U doet werkplekonderzoek, u bezoekt een arbodienst 
en u volgt intensieve scholing (in het Nederlands). De middag is vrij om te 
fietsen, wandelen, golfen of te ontspannen.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, medisch adviseurs en 

arboprofessionals die zich willen focussen op de kern van 
het vak bedrijfsgeneeskunde, hun eigen werkwijze willen 
ontdekken, en daarbij ook over (vak)grenzen heen willen kijken. 

Data: 18 t/m 22 juni 2017, Frankrijk, gebied van de Loire

Lobbyen en netwerken
Hoe krijgt u een onderwerp op de (politieke) agenda? Ontdek hoe u uw 
netwerk optimaal inzet en hoe u met lobbyen invloed uitoefent op de 
agenda’s van relevante partijen. Aan de hand van een persoonlijk  
lobby-doel ontwerpt u een plan.
Voor wie: professionals in de public en occupational health
Data: 26 juni en 3 juli 2017, Utrecht

Summerschool arbeid & gezondheid
NSPOH-Summerschools zijn een begrip met een aantrekkelijk aantal 
scholingsuren per dag. Verwerf accreditatie tijdens een intensief, maar 
ook ontspannen en gevarieerd programma (met korte avondsessie), met 
een mix van klinische en communicatieve onderwerpen in een uitstekende 
ambiance, inclusief overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Data: - 16 t/m 18 augustus 2017, Otterlo
 - 28 t/m 30 augustus 2017, Otterlo

Summercourse Epidemiologie: wat kan ik er mee?
Het wordt al weer de 9e uitvoering van de summercourse epidemiologie 
in samenwerking met STIP. Een intensief programma op een prachtige 
locatie in Drenthe waar uw kennis van epidemiologie en biostatistiek wordt 
opgefrist en bijgespijkerd. 
Voor wie: sociaal geneeskundigen, beleidsmedewerkers, 

gezondheidswetenschappers, professionals en 
projectcoördinatoren werkzaam in het brede veld van de 
volksgezondheid.

Data: 23 t/m 25 augustus 2017, Zweeloo

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
De wereld is een global village. Leer hoe u uw patiënten moet adviseren 
en vaccineren voor een verre reis. Verdiep u in de epidemiologie van 
gezondheidsrisico’s en het gedrag van reizigers. 
Voor wie: artsen werkzaam in de reizigersadvisering.
Data: 29 augustus, 5, 12 en 26 september, 3 en 10 oktober 2017, 

Utrecht

Engelse taal voor de bedrijfsarts (nieuw)
Krijgt u veel te maken met Engelssprekende klanten in uw werk 
als bedrijfsarts en wilt u uw Engels bijschaven op zowel specifiek 
bedrijfsgeneeskundig als algemeen grammaticaal vlak? Volg dan deze 
training met praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw werk.
Voor wie: bedrijfsartsen en basisartsen werkzaam in de 

bedrijfsgeneeskunde met bedrijven waar Engels de voertaal is.
Data: 5 en 19 september 2017, Utrecht

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Welke ontwikkelingen spelen er in de publieke gezondheidszorg? Volg 
de bevindingen van volksgezondheidsonderzoek in de wetenschappelijke 
literatuur. Ontdek de kracht van nieuwe kennis en actuele inzichten bij de 
ontwikkeling van een gezond gezondheidsbeleid.
Voor wie: beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en 

onderzoekers in het brede veld van de volksgezondheid
Data: 6, 7, 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober en  

2 november 2017, Utrecht

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 ervaring in de 

reizigersadvisering.
Data: 8, 15 en 22 september, 6 oktober, 3 en 10 november 2017, 

Utrecht

Astma in de werksituatie
Leer omgaan met de vernieuwde (gereviseerde) richtlijn over 
beroepsastma. Met een practicum spirometrie, analyse van 
piekflowmetingen en een gerichte arbeidsanamnese leert u meer over het 
stellen van een juiste diagnose. Na deze module geeft u als bedrijfsarts 
‘pur sang’ gerichter advies aan mensen met (beroeps)astma.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, 

medisch adviseurs en arboverpleegkundigen
Datum: 12 september 2017, Utrecht

Gebruik en opstellen Inzetbaarheidsprofiel (IZP) en het FML (nieuw)
Werkt u als bedrijfsarts of arbeidsdeskundige bij re-integratietrajecten 
met het inzetbaarheidsprofiel (IZP)? En wilt u optimaal gebruik maken 
van dit instrument? Dan is deze module geschikt voor u. U verbetert 
het formuleren van belastbaarheid en oefent met casuïstiek. Er is ook 
aandacht voor het CBBS en de FML.
Voor wie: bedrijfsartsen en basisartsen werkzaam in de 

bedrijfsgezondheidszorg.
Data: 12 september en 3 oktober 2017, Utrecht

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: de 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: 14 en 21 september en 12 oktober 2017 (17:00-20:15 uur), 
Utrecht

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, verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 18 september 2017, Utrecht

Verkenning van de publieke gezondheidszorg
Prettig kennis te maken met de publieke gezondheidszorg! Verken de 
organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma’s in de 
publieke gezondheidszorg en reflecteer op uw eigen rol als professional. 
Voor wie: afgestudeerde verpleegkundigen op hbo- of vergelijkbaar 

niveau. En professionals die zich verder willen verdiepen in de 
(publieke) gezondheidszorg.

Data: 18 en 25 september en 2 oktober 2017, Utrecht
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https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=capability-de-basis-voor-duurzame-inzetbaarheid&action=view&Scholing_Id=1293&Uitvoering_Id=6201&Module_Id=2346&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=tour-de-france-bgz-in-frankrijk-en-nederland&action=view&Scholing_Id=1148&Uitvoering_Id=6052&Module_Id=1225&Opleiding_Id=64&utm_source=E-mail&utm_campaign=Tour%20de%20France&utm_medium=E-mailing
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=lobbyen-en-netwerken&action=view&Scholing_Id=1133&Uitvoering_Id=6037&Module_Id=1335&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?action=list&page=0&resultCount=25&Filter_Trefwoord=Summerschool+arbeid+%26+gezondheid&Filter_Functie=&Filter_SubFunctie=&Filter_Werkterrein=&Filter_Cluster=&Filter_Locatie=&Filter_CanMed=&Filter_Startmaand=&extra=
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=summercourse-epidemiologie-wat-kan-ik-er-meeu&action=view&Scholing_Id=1194&Uitvoering_Id=6098&Module_Id=1311&Opleiding_Id=64&utm_source=E-mail&utm_campaign=Summercourse%20Epidemiologie&utm_medium=E-mailing
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-en-immunisatie-voor-artsen&action=view&Scholing_Id=1317&Uitvoering_Id=6226&Module_Id=139&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=engelse-taal-voor-de-bedrijfsarts&action=view&Scholing_Id=1330&Uitvoering_Id=6242&Module_Id=2354&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=volksgezondheidsproblemen-beter-begrijpen&action=view&Scholing_Id=635&Uitvoering_Id=5515&Module_Id=1483&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen&action=view&Scholing_Id=1240&Uitvoering_Id=6146&Module_Id=982&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=astma-in-de-werksituatie&action=view&Scholing_Id=1137&Uitvoering_Id=6041&Module_Id=864&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=gebruik-en-opstellen-inzetbaarheidsprofiel-izp-en-het-fml&action=view&Scholing_Id=1294&Uitvoering_Id=6202&Module_Id=2347&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=introductie-arbowet-en-verzuimbegeleiding&action=view&Scholing_Id=1361&Uitvoering_Id=6277&Module_Id=1954&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=geneesmiddelen-rijvaardigheid-en-werk&action=view&Scholing_Id=1147&Uitvoering_Id=6051&Module_Id=220&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=verkenning-van-de-publieke-gezondheidszorg&action=view&Scholing_Id=1089&Uitvoering_Id=5985&Module_Id=1601&Opleiding_Id=64
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