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Twee minuten sit-uptest als onderdeel van de Defensie Conditie Proef (DCP).
Om vast te stellen of er een relatie is tussen het verzuim onder militairen en
algemene fitheid is in 2016 een onderzoek uitgevoerd onder het personeel
van de Koninklijke Marine. Een studie naar de correlatie tussen ziekteverzuim,
levensstijl en de DCP is in deze aflevering beschreven.
Foto: René Verleg, Defensiekrant 20, p 7.
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Beste lezers,
In de eerste aflevering van 2018 heb ik u in het kort
op de hoogte gesteld van het besprokene tijdens de
redactieledenvergadering in december 2017.
Op 28 maart e.k. vindt er een vervolgoverleg plaats met
de redactieleden om verdere en concrete inhoud te geven
aan een toekomstplan voor het NMGT. Aan een nieuwe
lente voor ons tijdschrift zullen we zelf moeten werken.
Van de voortgang houden we u uiteraard op de hoogte.

Regelmatig wordt in de media aandacht besteed aan het
fenomeen “bacteriofaag” (bacterie-eter). Deze belangstelling
komt vooral voort uit het feit dat multiresistente bacteriën
niet of maar ten dele kunnen worden bestreden met de
voorhanden zijnde antibiotica. Dr. L.H. Loebis, medisch
microbioloog n.p. heeft hierover al in 2013 een interessant
artikel geschreven dat we nu graag herplaatsen om ook de
nieuwe abonnees hiervan kennis te laten nemen.
Tenslotte dan nog een mutatie bij de redactie van het NMGT.
Per 1 april 2018 verlaat luitenant-kolonel-arts b.d.
Harry Meussen de redactie. Hij trad aan in juli 2003 en
is dus bijna 15 jaar lid van de redactie geweest, eerst als
actief dienend militair, en later, na zijn pensionering, als lid
aangebleven. Voor zijn inbreng, scherpe blik op de inhoud
van de aangeboden kopij en zijn taalcorrecties willen we
hem oprecht bedanken. We wensen hem nog vele mooie
en gezonde jaren toe.

Luitenant ter zee-arts der 1e klasse L.J. Roskott heeft in
2016 onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen
het verzuim van militairen en de algemene fitheid. De
Defensie Conditie Proef (DCP) stond hierbij centraal.
In zijn bijdrage leest u hier meer over.
Intensivecare- en spoedeisendehulpverpleegkundige
eerste-luitenant Martine Hofstede heeft in 2017 de cursus
Mountain Medicine gevolgd, die bestond uit theorie- en
praktijklessen. De praktijklessen vonden plaats in het
Silvretta-gebergte onder leiding van een berggids. De
problemen die zich onder extreme omstandigheden in
bergachtig en besneeuwd terrein kunnen voordoen worden
door haar uitvoerig beschreven.

Ik wens u veel leesplezier
De Hoofdredacteur NMGT
Kolonel H. van der Wal
MHBA MHA EMSD

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &
Occupational Health
Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl
Training adviesvaardigheden
Adviseren neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen organisaties in de
publieke gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Heb jij een adviserende
taak en wil je bekend raken met het proces van adviseren? Zodat jouw adviezen
worden opgevolgd? Doe dan deze training.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen werkzaam in de
public health. En andere professionals in dit vakgebied.
Data:
4 en 18 april en 16 mei 2018, Utrecht

Professioneel presenteren
Boeiend en overtuigend presenteren kun je leren. Wil je leren hoe je een
aansprekende, interactieve presentatie geeft? Zonder dat je nog last hebt
van plankenkoorts? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals werkzaam in de public en occupational health
Data:
10 april en 8 mei 2018, Utrecht
Van burn-out naar veerkracht (nieuw)
Als bedrijfs- of verzekeringsarts of A&O-psycholoog zie je waarschijnlijk
regelmatig cliënten met burn-outklachten op je spreekuur. Wil jij leren hoe je
burn-outverschijnselen kunt ombuigen naar veerkracht? Leer hoe je dit kunt
gebruiken in je advisering aan medewerker en leidinggevende.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en A&O-psychologen
Datum:
10 april 2018, Utrecht

Coaching voor professionals: technieken en vaardigheden
Met goede coachingsvaardigheden kun je mensen stimuleren, uitdagen en
inspireren. Wil je meer leren over professioneel coachen? Wil je je een werkstijl
aanmeten waarmee je de effectiviteit van medewerkers vergroot en de interactie
met cliënten verbetert? Volg deze korte en krachtige module.
Voor wie: professionals die zich een coachende werkstijl willen aanmeten.
Data:
9 april en 16 april 2018, Utrecht

Bedrijfsarts in bedrijf: jouw bijdrage aan een gezonde bedrijfsvoering (nieuw)
Bedrijfsartsen krijgen via hun vele spreekuurcontacten en werkplaatsbezoeken
een prachtige dwarsdoorsnede van een bedrijfsorganisatie. Op basis van deze
informatie geven zij vakbekwaam advies. Zij hebben oog voor preventie en
bewegen zich soepel en vol vertrouwen, ook buiten de spreekkamer. Wil je leren
hoe je dit voor elkaar krijgt? Hoe je beter kunt aansluiten bij het bedrijf; hoe je
beter in beeld komt als adviseur, zodat ook jouw suggesties voor preventie
worden gehoord? Kun je tegen een stootje en wil je groeien? Doe dan deze
intensieve module.
Voor wie: bedrijfsartsen en andere artsen, medisch adviseurs en
arboprofessionals die hun adviesvaardigheden willen verbeteren en
deze willen toetsen aan collega’s.
Data:
12, 13, 19 en 20 april 2018, Utrecht

Training debatteren en discussiëren
Loop je er wel eens tegenaan dat je zaken onvoldoende overtuigend kunt
bepleiten? Leer hoe je een (beleids-)stelling verdedigt of juist aanvalt, hoe je
je visie verwoordt en met argumenten onderbouwt.
Voor wie: artsen, beleidsmedewerkers, epidemiologen,
gezondheidswetenschappers, projectleiders en andere professionals
die hun verbale presentatie en argumentatie willen verbeteren.
Datum:
9 april 2018, Utrecht
Van burn-out naar veerkracht (nieuw)
Zie je regelmatig cliënten met burn-outklachten op je spreekuur? Leer hoe je deze
verschijnselen kunt ombuigen naar veerkracht en je dit kunt gebruiken in je advies
aan medewerker en leidinggevende.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en A&O-psychologen
Datum:
10 april 2018, Utrecht

Depressie en werk
Onderzoek wijst uit dat depressie de hoogte veroorzaker is van arbeidsverzuim.
Heb je te maken met werknemers die uitvallen of dreigen uit te vallen door deze
aandoening? Leer hoe je de signalen herkent, beoordeelt en hoe je erover
adviseert.
Voor wie: professionals in occupational health, die direct te maken hebben met
werknemers met depressieve klachten.
Datum:
16 april 2018, Utrecht

Triage in de bedrijfsartspraktijk (nieuw)
Elk jaar organiseert de NSPOH bijzondere Topclasses Arbeid en Gezondheid
over actuele thema’s in de bedrijfsgezondheidszorg, in samenwerking met het
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. De avonden worden geleid door
prof. dr. Hulshof. Verdiep je in het triageproces van de spoedeisende geneeskunde
en zie hoe je dit kunt vertalen naar de eigen zorg.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en arboprofessionals die hun vakkennis
“up-to-date” willen houden en graag meedenken en discussiëren over
de toekomst van ons vak.
Datum:
9 april 2018 (start om 16.00 uur), Amsterdam

<< I N H O U D
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Slaap en werk
Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties en
belastbaarheid van werknemers. Wil je je inzicht vergroten op het gebied van
slaap en werk? Ontdek welke behandelingen mogelijk zijn.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum:
16 april 2018, Utrecht
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A R T I K E L

A study on the correlation between
absenteeism, lifestyle and military fitness
test results in Dutch military personnel
Abstract
A prospective study was conducted to determine if there is a corresponding
relation between the results of the Dutch Military Fitness Tests (DCP) and
absenteeism in the Royal Netherlands Navy in 2016.
The DCP results of 284 military personnel were compared to the total days
of absence at work and lifestyle factors. Results indicate that people who
completed the military fitness test were absent 4.3 (σ=14.5) days, due to
sickness. This proved significantly less (p=0.03), in comparison to the
people who did not complete the DCP. Their average number of sick days
being 8.6 (σ=20.4).
Results further revealed that a high body mass index (BMI), high blood
alcohol concentration levels and the male gender were the most important
predisposing factors for not completing the DCP. However, results further
proved that vigorous physical activity a week, correlates to lower levels of
absenteeism.
Based on the results of this study, it is safe to suggest that a state of good
physical health can lead to lower levels of absenteeism and vice versa.
If this truly is the case, should be investigated in future research.
Introduction
Fitness and overall levels of personal
health have become a major concern
amid Western military organisations1,2.
With the growing problem of obesity
becoming a common ailment for
23% to 35% of the Western population
(in comparison to 11-14% in 1980),
military organisations have voiced their
concerns regarding the ‘fighting-fitness’
of their troops. They fear an alarmingly
high number of recruits will fail to meet
the required military fitness and weight
standards3,4.
To tackle the declining standards of

fitness amongst military personnel,
several countries have recently
introduced military physical fitness
tests. Most tests are mandatory and
some have great consequences for
military personnel. As an example,
American and British personnel risk
discharge when failing such tests
twice. Following this example, the
Belgian military intends to discharge
personnel that fail such tests after three
consecutive attempts, as of 20195.
Despite the declining fitness standards
of military personnel and the severe
consequences of it, information on the
health effects of a
DCP requirements for men
military population
undergoing such
Age
Push-ups
Sit-ups
12-minute run
tests remain limited.
18-30 years
20
30
2400m
Recent studies show
31-35 years
18
27
2300m
correlations between
lower levels of fitness
36-40 years
16
24
2200m
and signs of diseases
41-45 years
14
21
2100m
and psychological
46-50 years
12
18
2000m
conditions. For example,
51-55 years
10
15
1900m
military personnel with
high fitness levels are
56 and over
8
12
1800m
less prone to signs
DCP requirements for women
of depression6. While
Age
Push-ups
Sit-ups
12-minute run
smokers and overweight
personnel have higher
18-30 years
10
20
1900m
chances of failing
31-35 years
8
17
1800m
such military fitness
36-40 years
6
14
1700m
tests7. Although these
correlations are clear,
41-45 years
5
11
1600m
they fail to answer
46-50 years
4
8
1500m
whether having better
51-55 years
3
5
1400m
fitness-levels equals a
56 and over
2
2
1300m
better ‘fighting-capacity’
or even what this
Table 1: Number of push-ups, sit-ups and meters run needed to
capacity entails. In the
pass the DCP.
<< I N H O U D
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by surgeon lieutenant commander
(R. Neth. Navy) L.J. Roskott

present-day conflict of drones and IT
warfare, there seems less focus on
the single capacity of a combatant but
rather on the overall health and mental
agility and sharpness of its personnel.
This study is an attempt to provide
insights into whether there is a
correlation between absenteeism
due to sickness and the results of the
‘Defensie Conditie Proef’ (DCP).
Methods
Study population
In 2016, 284 predominantly male
military personnel were recruited to
participate in the study. At the time,
all military personnel of the Royal
Netherlands Navy were stationed at the
main naval base of Den Helder,
the Netherlands. A marine base
employing little under 10.000 persons
of which 30% civilians, and ages from
18 to 62 years. Participants comprised
mainly of navy personnel, marines,
air force, army and military police.
The questionnaire
Between January and October
2016 the population were presented
a questionnaire before and after
participating in the DCP. The questions
were designed to provide insights
into the participant’s work situation,
lifestyle habits and physical health.
The questionnaire comprised questions
regarding sex, age, smoking habits,
alcohol consumption, physical
exercise, weight, length, absenteeism,
the cause of absenteeism and their job
function as the work area.
The military physical fitness test
The DCP is designed to measure one’s
cardiorespiratory endurance, muscular
strength and muscular endurance. The
test itself consists of a 12-minute run,
push-ups and sit-ups.
A minimum score of push-ups and
sit-ups is required to successfully pass
each test, as a minimum distance is to
be completed during the 12-minute run.
The scores required to successfully
pass these tests are adjusted to age
and gender (Table 1).

Senior military physician, Health Centre
Den Helder Naval Base, The Netherlands.
Article received December 2017.

Photo 1: 2-minute push-up test. Source: Bureau Sport, Den Helder.

Photo 3: 2-minute sit-up test. Source: Bureau Sport, Den Helder.

The study
population
consisted of
Photo 2: 12-minute run. Source: Bureau Sport, Den Helder.
53 females (19%)
and 231 males (81%). 90% of the
Freq
Percent
group consisted of navy personnel,
7% were marines, and 3% were
Push-ups
1
2.3
other military personnel. A notable
Push-ups/run
2
4.5
observation was that all 19 marines
Push-ups/sit-ups/run
1
2.3
successfully completed the military
Run
24
54.5
physical fitness test. In contrast to the
17% participants that failed the test.
Sit-ups
6
13.6
Results indicate that the most common
Sit-ups/run
10
22.7
factor of failure being the 12-minute
Total
44
100.0
run (Table 2). A striking 55% of the
population did not complete the DCP
Table 2: Reasons of failure.
solely due to failing the 12-min run.
Research further revealed that in 84%
Scales of measurement
of the cases, not completing the run,
The data from the questionnaire
was at least part of the reason for
was assessed and analysed with
failing the military fitness test.
Statistix 10. Calculations were further
made using the Wilcoxon Rank Sum
BMI
analysis when comparing absenteeism
The calculated average body mass
with the military fitness test results.
index (BMI) was 25 (σ=3.4), of which
The Pearson correlation analysis was
48% (n=133) was overweight (BMI
additionally used when comparing
equal or higher than 25). This being
lifestyle factors and absenteeism.
slightly higher than the average BMI of
Significance was determined by α=0.05.
the Dutch population of which 46.3%
was overweight in 2015. However,
Results
obesity, on the other hand proved
A total of 284 military personnel
far less common in this case. With
completed the questionnaire. Ages
no more than 7% (n=20) of military
varied from 19 to 55 years, with an
personnel being obese in comparison
overall average of 36 years (σ=10.6).
<< I N H O U D
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to 15.1% (BMI >30) of the Dutch
population (p=0.02)8.
The overweight group have a higher
relative risk (RR) of 1.8 (p=0.04) and
therefore a higher risk of failing the
military physical fitness test. For obese
personnel, the RR of not passing
the DCP compared to non-obese
(BMI <30) was 2.4 (p=0.01). When
comparing obese to non-overweight
persons (BMI <25) the RR proved 3
(p=0.00).
Smoking
29% (n=83) of the participants smoked
an average of 12 (σ=5.6) cigarettes a
day. Research showed no significant
differences between female or male
smoking habits. This average proved
slightly higher than the 26.3% for
the Dutch population. However it is
comparative, taking into account that
people above 65 are more likely to be
non-smokers8. The relative risk of 1.18
(p=0.04) for failing the military physical
fitness test is slightly higher for a
smoker, but is not of great significance.
Alcohol
On average the alcohol consumption
consisted of 6 (σ=5.6) units per week.
This fits the recommended maximum
intake of one unit a day9. Only 37%
(n=85) of the men and 25% (n=13) of

Relative risk of
failing the DCP
BMI > 30 vs BMI < 25

3.0 (p=0.00)

BMI > 25 vs BMI <25

1.8 (p=0.04)

Smoker vs non-smoker

1.2 (p=0.48)

Alcohol > 7 units per week vs
alcohol < 8 units per week

2.2 (p=0.00)

Male vs female

2.5 (p=0.00)

Table 3: Relative risk of failing the DCP between groups.

the women drank more
than 7 units of alcohol
per week. In comparison,
this is well below the 45%
and 27% respectively
for the Dutch population.
The RR of failing the
DCP when drinking
7 units or more proved
to be 2.2 (p=0.00).

Absenteeism and negative DCP
results
64 cases were omitted because of
missing registration numbers.
On average, absenteeism due to
sickness measured 5.0 (σ=15.6) days
per year. In comparison, persons who
completed the military physical fitness
test measured 4.3 (σ =14.5) days of
absence in a year. On the other hand,
participants who failed the fitness
test, where absent significantly more
(p=0.03). Having missed an additional
4.3 days per year, adding to a total of
8.6 (σ=20.4) overall sick days.
Male versus female
In comparison to the males, the female
population was less likely to fail the
military physical fitness test. The RR
of failing measured 2.5 (p=0.00), when
comparing males to females (Table 3).
Correlations between weight,
alcohol, training and absenteeism
When the stratification of data was
applied to the Pearson correlation
analysis, a weak correlation was
discovered between BMI and
absenteeism (p=0.93, r= - 0.01) and
between alcohol and absenteeism
(p=0.86, r= - 0,01) (Figure 1 and 2).

Figure 1: Correlation between BMI and days absent.

No correlation between alcohol
consumption and BMI was detected
(p=0.81, r=0,02) (Figure 3).
Persons training extra hours per week
were absent for significantly fewer days
(p=0.03, r= - 0.14) (Figure 4).

Figure 2: Correlation between alcohol consumption and days absent.

Discussion and conclusion
This study shows that when comparing
Dutch military lifestyle to that of the
average Dutch population, we are
products of our environment. These
findings are compatible with the trends
found in Dutch society and how they
are reflected in its military personnel.
However, a notable difference is that
although half of the military personnel
was overweight, there are a lot less
obese individuals. Several reasons
may explain this finding. Firstly,
because most navy personnel practice
sports for muscle building. Secondly,
a large part of the population was
predominantly male. Nonetheless,
fat percentage measurements and
exercise diaries are further needed to
specify which is which.
Contrary to popular belief, the level
of alcohol consumption in the military
is much lower in comparison to the
average Dutch population. The banning
of alcohol on missions, in recent years,
might have contributed to less heavy

Figure 3: Correlation between alcohol consumption and BMI.

Figure 4: Correlation between hours of sport per week and absenteeism.

<< I N H O U D

NMGT 71 - 31-50

36

M A A R T 2018

alcohol usage. However, due to the
lack of prior data, this belief cannot be
supported. The consumption of alcohol
has no significant correlation with
absenteeism. However, consuming
more than 7 units of alcohol per week,
revealed a greater chance of failing the
military physical fitness test. Therefore,
it is strongly advised to continue and
expand this policy, if possible.
Research further indicates that
smoking has a weak correlation with
failing the DCP and absenteeism.
Generally health impacts due to
smoking are more profound in later
life10.
Taking this into account, smoking is
not considered of great significance,
as the main focus of this study is
retaining fighting-fitness.
However, from an ethical and
health care perspective it is highly
recommended to abstain from smoking
and further incorporate this in the
general military health policy, in the
Netherlands.
Participants passing the DCP
measured 4.3 days of absence due
to sickness. Therefore it seems
reasonable to assume that a fit
population has a higher fighting
capacity. Since the research only
focuses on one timeframe, it can only
prove correlations between fitness,
lifestyle and absenteeism and not
causality. Future studies may focus
on a longer period of time, to identify
if lower fitness levels causes poor
health or vice versa. If lower fitness
levels correlate to higher levels of
absenteeism, a re-evaluation of military
approach regarding sports and lifestyle
is advisable. Stimulating more physical
activity amongst military personnel,
seems to repay itself in lower levels of
absenteeism, resulting to an overall
healthier and fitter population.
Individuals who fail the military
physical fitness test are currently
offered a 6-week training programme
to successfully pass their second trial.
Since there is heightened chance of
failing the DCP for persons with a
higher BMI or alcohol consumption,
healthier food and alcohol awareness
can result in better fitness test
results. However, evidence was not
found supporting a correlation with
absenteeism. More hours of physical
exercise, however, seem to correlate
with lower levels of absenteeism.
Therefore it is highly recommended
that physical exercise should be the
main focus in future research and
policy within the Royal Netherlands
Navy as a whole.
<< I N H O U D

Special thanks to
Mrs. N.M.C. Saunier-Kolle,
Drs. J.W. Elvers and all the gentlemen
in green from ‘Bureau Sport’ (Sports
Desk) for their continuing help in
making this research possible.
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EEN STUDIE NAAR DE CORRELATIE
TUSSEN ZIEKTEVERZUIM,
LEVENSSTIJL EN DE DEFENSIE
CONDITIE PROEF
Om vast te stellen of er een relatie is
tussen het verzuim onder militairen
en algemene fitheid is in 2016 een
onderzoek uitgevoerd onder het
personeel van de Koninklijke Marine.
Van 284 militairen zijn de uitslagen
van de Defensie Conditie Proef (DCP)
vergeleken met het aantal ziektedagen
in het voorgaande jaar en de levensstijl
betreffende sporten, gewicht en
rook- en drinkgedrag. Militairen die
hun DCP succesvol behaalden waren
gemiddeld 4.3 (σ=14.5) dagen afwezig
door ziekte. Dit was significant minder
(p=0.03) dan de militairen die de eisen
van de DCP niet behaalden. Zij waren
gemiddeld 8.6 (σ=20.4) dagen ziek.
Een hoge body mass index, een hoog
alcoholgebruik en het mannelijke
geslacht gaven een verhoogd risico
op het niet succesvol afleggen van
de DCP. Een hoog aantal uren sport
correleerde met minder ziektedagen.
Of een betere algemene fitheid leidt tot
minder ziektedagen of dat het de ziekte
is die een lagere fitheid veroorzaakt zal
verder onderzoek uit moeten wijzen.
Sources:
1. Collier A.K.: Too fat to fight: is the obesity
crisis a national security risk? NBC News
[internet] U.S.A., 2016 May 30. Available from
nbcnews.com.
2. Costello C.: America: Too fat to fight. CNN
[internet] U.S.A., 2015 April 21. Available from
edtion.cnn.com.
3. Ogden C.L., Carrol M.D., Kit B.K., Flegal K.M.:
Prevalance of Childhood and Adult Obesity
in the United States, 2011-2012. JAMA, 2014
Feb 26;311(8):806-814.
4. United Nations: The State Of Food And
Agriculture. Rome: Food and Agriculture
organisation of the United Nations, 2013, 114
p. Report No.: ISSN 0081-4539.
5. Boere R.: Vooral hogere militairen weigeren
sporttest. Algemeen Dagblad [internet]
Netherlands, 2016 April 1. Available from
AD.nl.
6. Crowley S.K., Wilkinson L.L., Wigfall L.T.,
Reynolds A.M., Muraca S.T., Glover S.H. et
al.: Physical fitness and depressive symptoms
during army basic combat training. Med Sci
Sports Exerc. 2015 Jan;47(1):151-8.
7. Sammito S., Niebel I.: Cardiovascular risk
factors and their influence on the physical
fitness of young adults: an assessment
among regular and professional soldiers in
Germany. Dtsch Med Wochenschr. 2014
Nov;139(47):2381-5.
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8. CBS: CBS-gezondheidsenquete. Netherlands,
2015.
9. Gezondheidsraad: Alcohol Achtergrondocument bij Richtlijnen goede
voeding. Netherlands: Commissie Richtlijnen
goede voeding van de gezondheidsraad; 2015
Nov 4, 48 p. Report No.: A15/05.
10. Higgins M.W., Enright P.L., Kronmal R.A.,
Schenker M.B., Anton-Culver H., Lyles M.:
Smoking and lung function in elderly men
and women. The cardiovascular health study.
JAMA,1993 Jun 2;269(21):2741-8.

Bron: Defensiekrant 03, p 8.
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Mountain Medicine
Samenvatting
Mountain Medicine is een praktische kennismaking met de alpiene bergsport
in combinatie met de theorie over oriëntatie, weerkunde, ziekten en acute
zorg bij ongevallen in bergachtig terrein. Voor deelname moet je fysiek
in staat zijn om minimaal 8 uur te lopen in de bergen en een medische
achtergrond hebben.
Dit artikel geeft een beschrijving van de inhoud van de cursus en de
persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Als voorbeeld is de theorie
over frostbite opgenomen. Frostbite is een bevriezing van perifere weefsels,
gekenmerkt door extracellulaire kristalvorming en microvasculaire trombi.
Classificatie van frostbite vindt plaats in vier gradaties. De behandeling
volgt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de bevriezing in het veld of
in een basiskamp. De cursus Mountain Medicine biedt handvatten voor het
oplossen van problemen onder lastige omstandigheden in moeilijk terrein;
iets wat elke militair in zijn of haar werk kan tegenkomen.
Inleiding
De cursus Mountain Medicine is een
actieve cursus gedurende een week
gericht op de acute zorg bij ongevallen
in de bergsport. Op locatie, in het
Silvretta-gebergte op de grens tussen
Zwitserland en Oostenrijk, wordt
de theorie zoveel mogelijk direct
omgezet naar praktijk. Het Silvrettagebergte kenmerkt zich door gletsjers
aan Oostenrijkse zijde van waaruit
een aantal toppen oprijzen, zoals de
Silvrettahorn (3244 m) en de Piz Buin
(3312 m).
Inhoud
De cursus biedt een praktische
kennismaking met de alpiene bergsport
waarbij je vaardigheden leert voor
het zelfstandig maken van alpiene
tochten. In de cursus is de basiscursus
alpinisme C1 van de Koninklijke
Nederlandse Klim- en Bergsport
Vereniging (NKBV) verwerkt.

Om deel te kunnen nemen wordt van
je verwacht dat je zonder problemen
8 uur kunt lopen in bergachtig terrein
en uiteraard een medisch geschoolde
achtergrond hebt.
In de theorielessen word je onder
meer onderwezen in weerkunde,
oriëntatie en alpiene gevaren. Onder
begeleiding van een berggids oefen
je in groepsverband in rotsachtig
terrein, in de sneeuw, op de gletsjer
en bedwing je enkele toppen van het
Silvretta-massief.
Daarnaast is er een avondprogramma
met lezingen over medische
onderwerpen, zoals:
 Fysiologie hoogteziekte
 Pathologie hoogteziekte
 Acute patiënt beoordeling in de
bergen
 Alpiene traumatologie
 Risicomanagement en meteorologie
in de bergsport
 Bergredding in de Alpen

Afb. 1 en 2: Beklimming van het Silvretta-gebergte over rotsachtig terrein en van een gletsjer.
Foto: Martine Hofstede.
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door eerste-luitenant Martine Hofstede

 Hypothermie en bevriezing (zie
kader Frostbite)
 De apotheek voor de klimmer/dokter
 Internistische noodsituaties in de
bergen
 Met belaste voorgeschiedenis de
bergen in
 Kinderen in de bergen
Het medisch praktijkgedeelte wordt
door middel van skill-stations buiten in
de bergen gegeven.
 Immobilisatie van de wervelkolom en
transport van een gewonde patiënt
 Dislocaties, fracturen en spalken
 Acute patiënt-beoordeling
 Werking Gamow Bag (hogedrukzak)
De cursus levert voor alle medisch
specialismen 16 ABAN/GAIAaccreditatiepunten op.
Ervaringen
In 2017 nam ik samen met een
groep van twintig artsen deel aan de
cursus. De enorme diversiteit aan
deelnemers gaf de cursus een extra
dimensie. Tot de groep behoorde een
anesthesist, psycholoog, huisarts,
cardioloog, kinderarts, sportarts,
spoedeisendehulparts, militair arts
en traumachirurg, en ieder bracht zijn
eigen knowhow mee om te delen.
Mijn inbreng als intensivecare- en
spoedeisendehulpverpleegkundige
was daarbij een mooie aanvulling.
De dagen waren gevuld met lange
tochten, klimmen en klauteren in
de bergen en over gletsjers in een
groep van zes met een berggids.
Alle technieken van de basiscursus
alpinisme C1 kwamen voorbij.
Het buddy-principe wat we bij Defensie
zo goed kennen, kwam goed van
pas. Op elkaar letten en voor elkaar
zorgen als een ander het zwaar heeft,
is broodnodig in moeilijk terrein.
Andere elementen die elke militair
passen zijn het leveren van intensieve
fysieke inspanning, het leren klimmen,
voortbewegen over een gletsjer en het
toepassen van touwtechnieken.

De auteur is intensivecare- en
spoedeisendehulpverpleegkundige
Instituut Defensie en Relatie Ziekenhuizen.
Artikel ontvangen maart 2017.

Frostbite
Omdat militairen werken onder extreme omstandigheden,
is frostbite voor hen een boeiend onderwerp.
Frostbite is een bevriezing van perifere weefsels. Het
wordt gekenmerkt door extracellulaire kristalvorming
en microvasculaire trombi die leiden tot gelokaliseerde
celdood en -ontsteking, variërend in diepte en omvang.
Het hoeft niet per se te vriezen voor frostbite. Het komt
meer voor op hoogte omdat er minder zuurstof
beschikbaar is voor de weefsels en de omgeving,
omstandigheden en ‘wind-chill’ hebben een grote invloed
op de kou en het ontstaan van frostbite. Ook slechte
circulatie speelt een grote rol, zoals te krappe schoenen
of ringen om vingers en mensen die gewond of al
hypotherm zijn, hebben eveneens een groter risico op
frostbite.
Verder spelen andere factoren een rol bijvoorbeeld bij
diabeten, rokers of bij het syndroom van Raynaud.

Indien de frostbite alleen de oppervlakkige huid betreft
en snel opgewarmd wordt, kan het helemaal herstellen.
Dit wordt ook wel ‘Frostnip’ genoemd.
Hoe behandel je frostbite in het veld?
- Ga uit de wind - zoek beschutting.
- Drink warme vloeistoffen.
- Trek eventueel schoenen uit - denk na over problemen
die kunnen ontstaan als de voeten gaan zwellen indien
je schoenen uitdoet.
- Vervang natte sokken of handschoenen.
- Warm delen op d.m.v. oksel- en lieswarmte van een
buddy.
- Gebruik als pijnmedicatie Ibuprofen 400 mg.
- Geef indien mogelijk zuurstof en vocht, en daal af.
NB: Opwarmen in het veld mag alleen gedaan worden
indien er minimale kans is op opnieuw bevriezen.
Behandeling midveld (bijv. op een basiskamp)
- Onmiddellijk opwarmen (handwarm water).
- Pijnstilling.
- Overweeg antibiotica.
- Spalken en elevatie toepassen.
- Niet lopen op opgewarmde frostbite.

Classificaties
Frostbite van de extremiteiten kent vier classificaties
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt
ingedeeld na opwarming van de extremiteit en
twee dagen na het ontstaan.
1e graad - geen blaren en geen restverschijnselen
2e graad - heldere vloeistof in blaren,
locatie: distaal falanx
3e graad - bloeduitstorting in vingers of tenen,
locatie:midden falanx
4e graad - bloeduitstorting in carpaal/tarsaal gebied

Behandeling na ontdooien
- Blaren die vocht/vloeistof bevatten - debridiment en
in aloë vera zetten. Aloë vera vermindert het toxische
effect van de lokale prostaglandine die vrijkomt.
- Arm of been spalken en hooghouden (om
reperfusieoedeem te voorkomen).
- Los beschermend verband om aangedaan
lichaamsdeel.
- Eventueel tetanus.
- Opiaten toedienen. Frostbite is na ontdooien erg pijnlijk.
Doel is om de patiënt comfortabel en pijnvrij te houden
en een goede vochthuishouding te waarborgen.
- Tweemaal per dag een antibacterieel bad voor
aangedane delen. Dit zorgt voor loslaten blaarranden
van gezond weefsel. Dus ook twee keer per dag aloë
vera crème en verbandwissel.
- Ibuprofen 12 mg/kg/dag.
Specialistische zorg
- Via websites als mountain medicine is het mogelijk
om mailcontact te maken met vaatchirurgen die
gespecialiseerd zijn in mountain medicine en frostbite.
D.m.v. foto’s kun je gratis intercollegiaal consult vragen.
- Bij ernstige verwondingen en binnen 24 uur:
overweeg trombolyse (recombinant weefselplasminogeenactivator (rtPA)).
Bij frostbite na 24 uur:
overweeg hyperbare zuurstofbehandeling.
- Stel operatie uit indien er geen compartimentsyndroom
of sepsis aanwezig is. Dit geeft weefsel tijd om te
herstellen. Consulteer een expert.

Afb. 3: Frostbite 2 van de handen.
Foto: Wikipedia CC BY 2.0

Bij de classificaties is ook een voorspellende uitkomst
vastgelegd.
1e graad - geen amputatie, geen restverschijnselen
2e graad - zacht weefsel debridement en
evt. nagelverwijdering
3e graad - amputatie van vinger/teen
4e graad - meer uitgebreide amputatie met kans op
trombose of sepsis

‘Preparation, experience and cognitive functioning is the
best defence against the forces of nature’.
Remco Berendsen
Afb. 4 en 5: Bevroren tenen 2 tot 3 dagen na bergbeklimmen en
12 dagen later.
Foto: Wikipedia CC BY-SA 3.0
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Afb. 6: De ‘Gamow Bag’ is een opblaasbare hogedrukzak.

Afb. 7: Een hypothermiepatiënt wordt gereed gemaakt voor transport.

Foto: Martine Hofstede.

Foto: Martine Hofstede.

De theorieavonden waren leerzaam.
Goede docenten, specialistische artsen
die allemaal expedities hebben gedaan
of gewerkt hebben op hulpposten in de
bergen. Ervaringsdeskundigen met een
boeiend verhaal.
In de bergen leerden we praktisch
hoe je met weinig middelen een
acuut bedreigde patiënt behandelt,
immobiliseert en kunt vervoeren.
Ook dat is erg handig in een militaire
setting, waar je regelmatig met weinig
middelen moet improviseren.
Mogelijkheden
De cursus Mountain Medicine laat
je kennis maken met een medische
discipline waarmee je bij Defensie
geconfronteerd kunt worden. Je kunt
hiermee uit de voeten als je de bergen
in gaat en eventueel deelneemt aan
een expeditie.
Voor verpleegkundigen staat deze
cursus ook open. Voor een vervolg en
verdieping raadt de organisatie aan
om de cursus expeditiegeneeskunde
te doen. Deze wordt gegeven in
Engeland en Oostenrijk. Om tot deze
cursus toegelaten te worden, moeten
verpleegkundigen een curriculum vitae
en motivatie overleggen.

<< I N H O U D

Conclusie
De cursus Mountain Medicine is erg
boeiend, zowel fysiek als mentaal.
Je leert om je te redden in de
bergen en tevens een acuut zieke
patiënt op te vangen onder moeilijke
omstandigheden. Alle facetten van
ziekte en ongevallen die je in de
bergen kunt tegenkomen passeren de
revue.
Een aanvulling voor iedere militair die
affiniteit heeft met de bergen en een
medische achtergrond heeft.
De cursus bied je handvatten voor
het oplossen van lastige problemen in
moeilijk terrein; iets waar elke militair
tegenaan kan lopen op uitzending of
oefening.
SUMMARY

MOUNTAIN MEDICINE
Mountain Medicine is a practical
introduction to alpine mountaineering.
It further touches on the theory of
orientation, meteorology, illnesses
and acute care regarding accidents
in mountainous area. In order to
participate you must be physically fit
and able to hike for at least 8 hours
in the mountains. In addition you
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must have a medical background.
The practical training takes place in
the outdoor area. This article gives
an overview of the content of the
course and personal experiences of
participants. The theory of frostbite
was included as an example. Frostbite
is a direct freezing injury to peripheral
tissues, resulting in the formation of
extracellular crystal and microvascular
thrombosis. There are four stages of
frostbite and treatment takes place as
soon as possible in the open terrain or
in a base camp. The course Mountain
Medicine offers tools to handle difficult
circumstances in harsh terrain in which
soldiers may find themselves while
performing their duties.
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Wat te doen bij een multiresistente
ziekteverwekker?

door dr. L.H. Loebis

Een enkele keer plaats de redactie van het NMGT een reeds eerder verschenen artikel in een actuele aflevering als daar
een reden voor is. Het betreft dan vaak een artikel waar in het verleden nogal wat aandacht voor was en dat we de nieuwe
abonnees om die reden niet willen onthouden.
In het recente verleden is er nogal wat aandacht besteed in het tv-programma “Dokters van morgen” (tv-uitzending van
24 oktober 2017 gepresenteerd door Antoinette Hertsenberg) over het fenomeen “bacteriofaag”. In dit programma werden
een aantal patiënten voor het voetlicht geplaatst waar een bacteriële aandoening niet meer kon worden bestreden met
de voor handen zijnde middelen. De bacteriën waren resistent voor de toegepaste antibiotica. Deze patiënten zijn in het
Eliava Instituut in Tbilisi - Georgië met goed gevolg behandeld met bacteriofagen.
In het NMGT van september 2013 (jrg. 66, pagina 128-130) is een artikel verschenen van de hand van dr. L.H. Loebis,
medisch-microbioloog n.p. met de titel “Wat te doen bij een multiresistente ziekteverwekker?” De historie en de werking
van de bacteriofaag wordt hier uitvoerig beschreven.
Een herplaatsing van dit artikel treft u hierna aan.

Samenvatting
Regelmatig verschijnen er berichten in de media over sterfgevallen met
name in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, etc. als gevolg van infecties
veroorzaakt door multiresistente bacteriën. De voorhanden zijnde antibiotica
zijn maar ten dele of in het geheel niet werkzaam. Nieuwe antibiotica zijn
vaak nog in de ontwikkelingsfase.
Een oud maar beproefd middel is de ‘bacteriofaag’ (bacterie-eter, fig. 1).
Dit betreft het oplossen (lyseren) van een bacteriecultuur door een
ultrafiltreerbaar virus. Dit bacterie-oplossend proces bleek goed bruikbaar
ter bestrijding van bacteriële infecties.
In de Oost-Europese landen, de voormalige Sovjet-Unie en vele Aziatische
landen wordt dit middel meer en meer toegepast en met onmiskenbaar
gunstige resultaten bij behandeling van infecties. In Georgië behoort het al
lang tot de eerstelijnsgeneeskunde.
Inleiding
Wat we zeker niet moeten doen,
is, wachten op nieuwe werkzame
antibiotica. Daarvoor gaat in de huidige
tijd de ontwikkeling ervan te traag. We
moeten juist naar het verleden kijken,
naar ongeveer 100 jaar terug. Dus
nog naar het pre-antibiotische tijdperk.

De geruchten, dat het water uit de
Ganges een geneeskrachtige werking
zou hebben, speciaal op darminfecties,
deed Felix d’Hérelle, een FransCanadese microbioloog die leefde van
1873 tot 1949, ertoe besluiten deze
geruchten op waarheid te toetsen1.
Maar zo eenvoudig lag de zaak niet.

Want terwijl sommige mensen na het
drinken van dat water inderdaad van de
cholera of dysenterie genazen, werden
andere mensen er juist ziek van. Welke
fractie van het water is ziekmakend
en welke geneeskrachtig? Nu zijn er
talloze manieren om water in fracties
te verdelen. Intuïtief koos d’Hérelle
de juiste indeling (1914-1915). Hij
filtreerde het water door membranen
van toenemende fijnmazigheid. Bij
een fijnmazigheid van 22 nanometer
(nm) bleek hij de juiste fracties van
elkaar gescheiden te hebben. Het
water, dat daar doorheen ging bleek
geneeskrachtig. Maar gebruikte hij
filters van een fijnmazigheid van kleiner
dan 20 nm, dan bleek het filtraat de
geneeskrachtige werking te missen.
De geneeskrachtige werking moest
dus uitgaan van partikeltjes ter grootte
van ca. 22 nm maar niet kleiner dan
ca. 20 nm. Hij trok hieruit de conclusie,
dat de partikeltjes virussen moesten
zijn2 (fig. 2).
Bacteriofagen
Als hij wat van het geneeskrachtig
filtraat goot op een reincultuur (van
E. coli, Pseudomonas, Klebsiella of
nog van vele andere soorten) dan
bleken er zich doorzichtige plekjes te
ontwikkelen op de plaat3 (zie fig. 3).
De bacteriën moesten op die plekjes
dus vernietigd of opgelost zijn. Met een
elektronenmicroscoop heeft hij later
kunnen vaststellen, dat de bacteriën op
die plaatsen door de virussen waren
vernietigd (gelyseerd). Men heeft
die virussen dan ook bacteriofagen
(bacterie-eters, fig. 1) genoemd4.

Fig. 1: Computergrafiek van een T4-bacteriofaag die een E. colibacterie aanvalt. Een bacteriofaag
of kortweg faag is een klein virus dat enkel bacteriën infecteert. Net als andere virussen, die
eukaryoten besmetten, bestaan ze uit een buitenste eiwitmantel met daarin genetisch materiaal
dat bij 95% van de bekende fagen uit DNA bestaat. Dit DNA is tussen 5 en 300 kbp groot. De
meeste fagen (95%) hebben een “staart” die hen toelaat genetisch materiaal in hun gastheer te
injecteren. Bron: Jonathan Heras Equinox Graphics Ltd.
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Medisch microbioloog n.p. te Zwolle.

Fig. 2: Relatieve grootte van virus t.o.v. andere cellen.

Om deze virussen
in handen te krijgen,
moet men dus het
supernatant afzuigen.
Ter wille van de
zuiverheid kan men dit
proces nog enige malen
herhalen. De lytische
werking blijkt in een
donkere ampul bij 4°C
een maand behouden
te blijven2. Men hoeft
niet bang te zijn, dat het
water, dat men over de
reincultuur heen giet niet
Fig. 3: Aangevreten plekjes op de reincultuur door de specifieke
de bacteriofaag bevat,
faag.
die men wil hebben.
Reincultuur
In 1 cm3 zee-, riool- of afvalwater zitten
Een reincultuur van bacteriën is
reeds 1 miljard bacteriofagen6,7 en het
aantal soorten bacteriofagen op aarde
een cultuur afkomstig van één
wordt geschat op 10 tot de macht 318.
enkele bacterie. Willen we van een
Voor iedere bacterie is er wel een
mengcultuur een reincultuur maken,
bacteriofaag of zijn er meerdere
dan moeten we deze met een öse
bacteriofagen te vinden, al zal er voor
uitruiten (desnoods over meerdere
de isolatie van sommigen (Clostridiën
platen) totdat er afzonderlijke kolonies
en Mycobacterium tuberculosis)
zichtbaar worden met een scherp
wel bijkomende handelingen nodig
omschreven vorm, grootte en kleur.
zijn8,9,10. Bacteriofagen hebben een
We mogen redelijkerwijs aannemen,
smal spectrum; ze zijn werkzaam
dat één dergelijke kolonie uit
tegen één soort bacterie of soms
nakomelingen bestaat van één enkele
alleen tegen enkele subgenera
bacterie. We pikken dan met een öse
ervan. Dit is geen bezwaar, want
één van die koloniën eruit, enten
men kan een cocktail maken tegen
die op een agarplaat en strijken die
de verwachte verwekkers. Zo zou
gelijkmatig met een gebogen glazen
men tegen ziekenhuisinfecties een
staaf uit op de agar zodat er een
cocktail van bacteriofagen kunnen
“gazoncultuur” ontstaat, dat wil zeggen
maken tegen MRSA (methicillineeen bacteriegroei met over de gehele
resistente stafylococcen), VRE
agarplaat een bacteriegroei met een
(vancomycine-resistente enterococcen)
overal gelijke dikte.
en multiresistente Klebsiella. Bij een
sepsis door een oorlogsverwonding
Scheiding virussen van bacteriën
zal men een bredere cocktail van
Om de virussen van de bacteriën
bacteriofagen moeten maken en wel
(of bacterieresten) te scheiden,
gericht tegen alle Enterobacteriaceae
gaat men met een öse over een
inclusief de Pseudomonadaceae en
doorzichtige plek en schudt men de
de Clostridium perfringens en tetani.
öse uit in een buisje met buffer.
Het lichaam zou bij langdurig gebruik
Buffer: Na 2 HPO 4 (watervrij) 7 gr,
antistoffen kunnen maken tegen de
KH 2 PO 4 (watervrij) 3 gr, NaCl 5 gr,
eiwitten van een bacteriofaag en zo de
0,1 M MgSO 4 10 ml, 0,1 M CaCl 2 10 ml
bacteriofaag onwerkzaam maken. Dat
en vervolgens aanvullen met water tot
is geen bezwaar: men zoekt gewoon
1 liter 5 .
naar een andere bacteriofaag tegen de
desbetreffende bacterie.
Dan centrifugeert men het mengsel
met een snelheid van 5000 rotaties
Tbilisi (Eliava) Instituut
per minuut gedurende 5 minuten. Het
Na vele omzwervingen was d’Hérelle
bacterie-afval gaat naar de bodem en
omstreeks 1934 in Tbilisi, Georgië
de virussen komen boven drijven.
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beland op uitnodiging van Stalin.
Het verheugde hem te kunnen
samenwerken met zijn goede vriend
professor George Eliava die in 1923
het Tbilisi Instituut had opgericht.
Eliava had hij leren kennen in Parijs
tijdens een bezoek aan het Pasteur
Instituut. Het boterde niet tussen
d’Hérelle en Eliava. D’Hérelle eiste
het geestelijk eigendom van het
Eliava Instituut geheel voor zich op.
Iedereen verwachtte, dat d’Hérelle
als ongewenst vreemdeling het land
zou worden uitgezet. Maar als gevolg
van een liefdesaffaire met een vrouw
waar ook Beria, hoofd van de geheime
politie, verliefd op was werd Eliava
in 1937 als “vijand van het volk”
geëxecuteerd. Het instituut mocht de
naam Eliava Instituut blijven dragen
en hij (Stalin) profiteerde van zijn
wetenschappelijke verworvenheden.
Zo moest iedere Sovjetsoldaat
5 ampullen bacteriofagen in zijn
ransel met zich meedragen.
Volgens een ruwe schatting heeft
het 50% van de soldaten met
sepsis het leven gered11. Een
andere ruwe schatting meldde een
succespercentage van 80% - 90%12.
D’Hérelle vluchtte naar Parijs om
nooit meer naar Georgië terug te
keren. Ondanks de successen met
bacteriofagen werd in 1928 door
Fleming’s ontdekking van penicilline
de belangstelling voor bacteriofagen
verdrongen13. Bacteriofagen raakten
over de hele wereld in het vergeetboek
(behalve in de Sovjet-Unie inclusief
Georgië) en de antibiotica maakten
een ongekende bloei door. Dit heeft
verschillende oorzaken:
1. De eerste klinische artikelen over
bacteriofagen verschenen in het
Georgisch, een voor de meeste
wetenschappers een weinig
toegankelijke taal.
2. De antibiotica hadden een breed
werkingsspectrum.
3. Antibiotica zijn in vaste en kristallijne
vorm bij kamertemperatuur
onbeperkt houdbaar.
Van de andere kant:
1. De fagen vormen samen met de
bacterie een levende substantie
en hebben zo een groter
doordringingsvermogen bijvoorbeeld
door dikke pus14.
2. Men kan de cocktail zo breed maken
als men wil.
Beperkte houdbaarheid
bacteriofagen
Een nadeel blijft de beperkte duur
van de werkzaamheid2. In donkere
flessen of flessen van hars bij 4°C
blijven ze werkzaam gedurende

De lysogene cyclus wordt alleen
gebruikt voor onderzoeksdoeleinden16.
In figuur 4 ziet men, dat tijdens de
lytische cyclus het DNA van de bacterie
volkomen wordt verknipt in stukken
van willekeurige lengte. Hierbij sterft
de bacterie af. De generatiewisseling
van de lytische bacteriofagen gaat zeer
snel; zó snel zelfs dat de bacteriën nog
eerder afsterven dan met antibiotica.
We krijgen dan te maken met de
reactie van Jarisch-Herxheimer, niet
alleen bij behandeling van syphilis met
penicilline en/of de behandeling van
Borrelia burgdorferi met ceftriaxon.
De reactie van Jarisch-Herxheimer
ontstaat, wanneer plotseling veel
bacteriën tegelijk ten gronde gaan
zoals na een injectie van penicilline
voor de behandeling van syphilis.
De dode treponema’s zijn voor het
lichaam een vreemd eiwit. Het is dus
alsof men een lichaamsvreemd eiwit
intraveneus inspuit. Daarop volgt een
anafylactische shock, niet zelden met
dodelijke afloop.
Fig. 4: Alleen de lytische cyclus is van belang.

enkele maanden. Dit is bij lange
na niet genoeg voor het gebruik bij
langdurige conflicten. In Georgië is
het voorschrijven van bacteriofagen
door een huisarts even gewoon als
hier het voorschrijven van antibiotica.
De apotheken liggen daar ook dichter
bij de leverancier: het Eliava Instituut
(Tbilisi). Dit gold tot 1991. Toen de
Sovjet-Unie in elkaar stortte bleek
Rusland maar weinig over te hebben
voor zijn voormalige deelrepublieken.
Door gebrek aan stroom smolt
het zo zorgvuldig opgebouwde
diepvriesarchief van bacteriofagen
in elkaar en verdween door de
gootsteen. Maar de kennis bleef
bestaan bij de leerlingen van Eliava
en is het instituut ook toegankelijker
geworden voor buitenlandse
wetenschappers. Deze hebben
bijgedragen aan de wederopbouw
van het instituut en tien jaar later
functioneerde het als voorheen. De
buitenlandse wetenschappers hebben
ook bijgedragen aan publicaties in het
Russisch, Pools, Frans en Engels.
Nu de ene multiresistente bacterie
na de andere verschijnt en er zich
sterfgevallen door voordoen, wordt
het een morele plicht om opnieuw
aandacht te schenken aan de
bacteriofagentherapie. Theoretisch is
dat eenvoudig, namelijk op de wijze,
die eerder in dit artikel is beschreven.
Maar als de routine ontbreekt, zal
men deze moeten opdoen in het
Eliava Instituut in Tbilisi.
<< I N H O U D

Een ziekenhuisapotheek zal over
diepvries (-70°C) faciliteiten moeten
beschikken, wil zij altijd snel de
benodigde bacteriofagen kunnen
leveren. Het voor onbepaalde tijd
bewaren en werkzaam houden
van bacteriofagen lukt alléén
met vriesdrogen. De ampul met
bacteriofagen en de faagbuffer5
worden in vloeibare stikstof gedoopt,
waarna de atmosferische druk tot
0,06 atm wordt verlaagd. Het ijs gaat
dan meteen in damp over. Tijdens
deze lage druk wordt de ampul
dichtgesmolten. Is men desondanks
bevreesd, dat ijskristallen de fagen
zullen vernielen (bijvoorbeeld als men
brede ampullen gebruikt) dan moet
men 10 à 15 vol% antivries toevoegen.
Het beste leent zich hiervoor glycerine
(= glycerol). Deze stof is atoxisch voor
de mens.
Cyclussen bacteriofagen
Bacteriofagen kunnen in 2 cyclussen
verkeren:
1. de lysogene cyclus en
2. de lytische cyclus (zie fig. 4).
Van therapeutisch belang is alleen de
lytische cyclus. De bacteriofagen,
die we uit heldere plekjes van een
reincultuur hebben geïsoleerd verkeren
uiteraard in de lytische cyclus. Spontaan
kan een lytische cyclus in een lysogene
cyclus overgaan en omgekeerd. Maar
dit gebeurt echter pas na ± 100 miljoen
generaties. In de praktijk zijn de
cyclussen als stabiel te beschouwen15.
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Bij de behandeling met bacteriofagen
kan het al optreden bij de behandeling
van een MRSA-infectie. De lysogene
cyclus heeft, in het licht van de
therapie, juist een averechts effect.
Hierbij wordt het DNA van de bacterie
niet vernietigd, maar wordt er een
stuk aan toegevoegd (zie fig. 4)12.
De bacterie krijgt er eigenschappen
bij, soms gunstige maar vaak ook
ongunstige. Zo kan een lysogene
bacteriofaag van een onschuldige
streptococ A een toxineproducerende
streptococ maken17 of van een
Corynebacterium een C. diphteriae.
Nog andere voorbeelden: de Vibrio
cholerae, Clostridium botulinum
en een Shiga-toxine producerende
E. coli de zgn. EHEC coli16. De
generatiewisseling loopt bij een
lysogene cyclus even snel als bij
een gemiddelde bacteriedeling of
nog trager. De hoeveelheid lysogene
bacteriën wordt “getitreerd” door ze
in de lytische fase te brengen met
UV-straling (golflengte 254 nm) en
3 ml mitomycin (0,5 μg/l)18.
Toedieningswijzen
1. Men kan de fagen toedienen in
pilvorm. Ze blijven onder de 55°C
vele maanden werkzaam maar niet
langer dan een jaar. Het verdient
aanbeveling de pillen te omhullen
met Na-bicarbonaat (Na2CO3) om de
bacteriofagen te beschermen tegen
het maagzuur.
2. Lokale toediening: op natte gazen,
die op de geïnfecteerde wonden
worden gelegd.

Anticiperen op Jarisch-Herxheimerse
reactie:
Noodmaatregelen:
1. Spuit met vers opgeloste
adrenaline klaarleggen en de patiënt
iedere 5 minuten 0,5 mg adrenaline
toedienen.
2. Buisje klaarleggen voor
de verwijding van de
ademhalingswegen voor het geval
deze gezwollen zijn en eventueel
nog beademen.
Zodra deze levensreddende
maatregelen genomen zijn, kan
de patiënt in een nabijgelegen
geoutilleerde kliniek volgens de
geëigende methoden worden
nabehandeld19.
Conclusies en aanbevelingen
In geval van een keuze tussen een
zekere dood door een multiresistente
bacterie en het testen van een
waarschijnlijk succesvolle behandeling
met bacteriofagen, is men moreel
verplicht voor deze laatste te kiezen.
Kan de ziekenhuisapotheek deze niet
zelf maken dan zijn deze te bestellen
in Tbilisi. Bewaren bij -70°C.
Het verdient aanbeveling om enige
jonge pas afgestudeerde artsen in de
gelegenheid te stellen in Oost-Europa
een tijdje een praktijkstudie te
doorlopen van de behandelingswijze
en jonge pas afgestudeerde
apothekers zich te laten bekwamen in
de techniek van de isolatie en opslaan
van bacteriofagen.
SUMMARY

WHAT TO DO WITH A
MULTIRESISTANT PATHOGEN?
The heydays of antibiotics are over.
When formerly a pathogenic bacterium
became resistant to an antibiotic, there

<< I N H O U D

were plenty of other antibiotics on the
market of which there was always one,
which was active against the pathogen.
If not, there appeared new antibiotics
on the market. Now however the
development of new antibiotics is so
slow, that we cannot wait for new active
ones. Even a nosocomial infection (in
an immuno-compromised patient) with
a multiresistant bacterium may be fatal.
So it is time now to reverse the medical
tradition and use a therapy which
already existed in the pre-antibiotic era:
the bacteriophage therapy. If we are
confronted with the choice between
a certain death by a multiresistant
bacterium or a very probable healing
with bacteriophages, we have the
moral duty to try the last. In the future
a hospital pharmacist should be able
to store and to deliver any cocktail of
bacteriophages needed.
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Aanmelden voor abonnement NMGT
Reeds in 2013 is door de Directie Communicatie (DCO) besloten het geautomatiseerde tijdschriften
administratiesysteem (GETAS) uit te faseren. Sindsdien is er voor het GETAS geen exploitatiegeld
meer opgenomen in de begroting. Het daadwerkelijk uitzetten van het GETAS is per 1 februari 2017
geëffectueerd. Vanaf deze datum zijn er vanuit Defensie geen adresgegevens meer verstrekt. Dit betreft
ook een deel van het abonneebestand van het NMGT, t.w. het beroeps- en actief reservepersoneel van
de militair geneeskundige dienst. Dit personeel wordt in het abonneebestand aangeduid met de letter
‘G’ gevolgd door het vroeger gebruikte militair registratienummer. Door het door Defensie niet meer
verstrekken van de adresgegevens, worden de mutaties in dit bestand door de redactie van het NMGT
niet meer gezien en derhalve ook niet meer verwerkt.
Instromend personeel
Om het nieuw instromend personeel dat behoort tot de hiervoor genoemde categorieën in de
gelegenheid te stellen zich te abonneren op het digitale NMGT, mag ik de abonnees verzoeken dit
nieuwe personeel te wijzen op het bestaan van ons tijdschrift. Zij kunnen zich dan eveneens abonneren
door een e-mail te sturen naar de secretaris op e-mailaccount nmgt@mindef.nl, met vermelding van
uw NAW-gegevens en het e-mailadres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen o.v.v. ‘aanmelden
abonnement NMGT’. Uiteraard zijn aan dit abonnement geen kosten verbonden.
Uitstromend personeel
Wanneer u als militair of burgermedewerker binnenkort de dienst verlaat dan kunt u het abonnement op
het digitale NMGT kosteloos voortzetten.
U hoeft dan alleen maar uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres door te geven aan de secretaris
van het tijdschrift.
E-mailadres: a.sondeijker.01@mindef.nl of a.sondeijker@kpnmail.nl
De secretaris NMGT
A. Sondeijker
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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

Beeldend werken
We leven steeds meer in een beeldcultuur. Met inspirerende korte filmpjes kun
je projectresultaten delen, mensen activeren en samenwerkingspartners of
subsidieverstrekkers overtuigen. Wil je cameratechnieken leren en tips krijgen
over het in beeld brengen van gezondheidsinterventies of onderzoeksprojecten?
Leer hoe je dat materiaal monteert tot een professioneel filmpje.
Voor wie: preventiemedewerkers, communicatieprofessionals, onderzoekers, 		
projectleiders en andere professionals in de public health.
Data:
31 mei en bij dag 2 keuze uit 3, 5 of 6 juli 2018, Gouda

Kennisdelen voor gezondheidsprofessionals (nieuw)
Als gezondheidsprofessional vergaar je veel kennis. Misschien heb je ook
betekenisvolle studies uitgevoerd. Wil jij leren hoe die informatie beter bij jouw
doelgroep terecht komt? Zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen? En wil je
inzicht krijgen in de psychologie achter online marketing? Doe dan deze nieuwe
energieke, hands-on module.
Voor wie: gezondheidsprofessionals
Datum:
14 mei 2018, Utrecht
Motiverende gespreksvoering
Veel professionals in occupational en public health houden zich bezig met
gedragsverandering. Zij willen dat hun cliënten verstandige keuzes maken: dat ze
gezond leven, productief werken, zich inzetten in behandelingen enz. Maak kennis
met de processen die een rol spelen bij gedragsverandering en leer hoe je daar
als professional invloed op uitoefent.
Voor wie: professionals in occupational en public health
Data:
15 en 22 mei 2018, Utrecht

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid
In het huidige werkklimaat is het cruciaal om een balans te vinden tussen wat
de werknemer belangrijk vindt en de mogelijkheden die het bedrijf daarin biedt.
Alleen dan blijven mensen duurzaam inzetbaar. Het capability-denken biedt een
verfrissende kijk op dit vraagstuk. Wil jij leren hoe je activiteiten en interventies
rond participatie, vitaliteit en inzetbaarheid integreert? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals en adviseurs die zich bezighouden met vraagstukken 		
rond participatie en duurzame inzetbaarheid.
Data:
11 en 18 juni 2018, Utrecht

Schrijfvaardigheid en argumentatie
Schrijven is voor veel professionals in de publieke gezondheidszorg een belangrijk
onderdeel van het werk. Om de inhoud van een tekst goed voor het voetlicht
te krijgen, is toegankelijk en doeltreffend schrijven cruciaal. Wil je leren hoe
je overtuigende (beleids-) teksten schrijft? Bijvoorbeeld adviezen, publicaties,
notities, artikelen en visiedocumenten? Volg dan deze module.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers en andere
professionals in de Public & Occupational Health, die hun kwaliteiten 		
als schrijver van overtuigende (beleids-)teksten willen verbeteren.
Data:
24 mei, 7 en 28 juni 2018, Utrecht

Muziekgeneeskunde
Door duizenden uren studeren krijgen musici vaak fysieke problemen.
Bijvoorbeeld aan hun polsen, vingers, nek, schouders, rug, kaak of oren.
Daarnaast kunnen zij ook last hebben van stress, faalangst of andere
psychosociale problemen. Werk jij als professional voor de culturele sector met
muziek? Of heb je als bedrijfs- of verzekeringsarts te maken met amateurmusici
die, net als sporters, klachten meenemen naar hun werk? Doe dan deze module
en leer hoe je hen optimaal kunt begeleiden.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en arboverpleegkundigen die die
musicerende cliënten begeleiden, te maken hebben met orkesten en
beroepsmusici, of met amateurs die in hun vrije tijd (intensief) een
muziekinstrument bespelen.
Datum:
27 juni 2018, Utrecht

Weerstand begrijpen en ombuigen
Als adviseur kun je te maken krijgen met mensen die het oneens zijn met je
voorstel om een verandering in een organisatie door te voeren. Wil jij leren hoe je
het probleem kunt benoemen, erkennen en bevragen? Zodat je niet verzandt in
discussie? Wil je leren hoe je blokkades en impasses kunt ombuigen in de goede
richting? Doe dan deze tweedaagse, praktijkgerichte module.
Voor wie: artsen en andere professionals die adviseren of veranderingen 		
begeleiden.
Data:
29 mei en 19 juni 2018, Utrecht
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Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 1, januari 2018

Richtlijnen/instructies
Herziening Militaire aanstellingskeuring
Tot op heden werd de beoordeling of iemand over de lichamelijke
en geestelijke gesteldheid beschikt om in aanmerking te komen
voor een aanstelling als militair verricht aan de hand van het
uit 1960 daterende Militair keuringsreglement, met daaraan
gerelateerd de beleidsaanwijzing Militaire Gezondheidszorg
DMG/032 ‘Aanwijzing voor artsen belast met de militaire
aanstellingskeuring’ uit 2005. Deze interne regelgeving van
Defensie sluit niet meer aan bij het actuele wettelijke (en
wetenschappelijke) kader rondom medische keuringen. Dat
maakte een herziening van de systematiek voor de militaire
aanstellingskeuring noodzakelijk.
De Richtlijn RMG/032 ‘Militaire aanstellingskeuring’ vervangt
de DMG/032 en geeft aan op welke wijze de militaire
aanstellingskeuring verricht moet worden. Het betreft het
wettelijk kader, doel, systematiek van onderzoek, afwegingen,
verslaglegging, de rechten van de keurling en het vaststellen van
de keuringsuitslag. Daarnaast beschrijft de richtlijn de systematiek
van de regelkringen ter evaluatie en zo mogelijk verbetering
van het keuringsproces. Het achtergronddocument gaat dieper
in op de wetenschappelijke verantwoording en onderbouwing
van de systematiek. De richtlijn en het achtergronddocument
zijn opgesteld in samenwerking met het Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid, Kenniscentrum Medische Keuringen in
Arbeid van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en
in nauw overleg met de operationele commando’s, Hoofddirectie
Personeel (HDP) en het Dienstencentrum Personeelslogistiek
(DCPL).

dat het R-EPD goed functioneert ondanks het feit dat het nog
maar zo kort geleden is ingevoerd. Er was geen enkele op- en
of aanmerking te melden, waardoor het MRC het keurmerk
probleemloos heeft behaald.
EGB voorgedragen voor HKZ-certificering
Het is het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) op de
valreep van 2017 gelukt om voorgedragen te worden voor het
HKZ-certificaat voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Na de
audits in september waren er een tiental punten die op korte
termijn verbeterd moesten worden. Daar is hard aan gewerkt.
In dat kader is in november ook het patiëntervaringsonderzoek
gehouden. Dit en de geplande maatregelen voor de overige
punten zijn voldoende om het EGB voor te dragen. De officiële
uitreiking zal medio 2018 plaatsvinden.
Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Activiteiten Team Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Het DGI-team was samen met de Lichamelijke Opvoeding/
Sportorganisatie (LO/Sport) en het Defensie Yoganetwerk
aanwezig op de Bestuursstafdag van 10 januari jl., waar de
minister haar nieuwjaarstoespraak hield. Op het ‘marktplein’ dat
voor deze dag was ingericht had het team ontmoetingen met
werknemers van de Bestuursstaf (BS) om ze te informeren over
het gedachtegoed en de activiteiten van DGI. Veel aandacht
kreeg de DGI-pilot Health & Readiness (H&R) die momenteel
voor een selecte groep BS-medewerkers loopt en waarin onder
begeleiding van een personal trainer van de LO/Sport en het
DGI-team gewerkt wordt aan de eigen fitheid en gezondheid
(voeding, slaap). De pilot is een initiatief van de Plaatsvervangend
Commandant der Strijdkrachten en loopt tot en met de zomer.
Omdat veel werknemers op het Plein enthousiast zijn over het
initiatief en graag zouden willen deelnemen, gaat samen met
de LO/Sport en het Gezondheidscentrum Den Haag bekeken
worden welke mogelijkheden er zijn de pilot om te vormen tot een
structureel H&R-programma.

Veiligheid en Arbo
Beeldschermbril is weer leverbaar
In november is via dit bulletin gemeld dat de beeldschermbril
tijdelijk niet verkrijgbaar was. Het is weer mogelijk om een
beeldschermbril aan te vragen. Klik hier voor de procedure.
Kwaliteit van zorg
Militair Revalidatiecentrum heeft Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) keurmerk
behaald
Eind december vond de jaarlijkse HKZ-audit plaats in het
Militaire Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC). Tijdens de audit
beoordeelt een commissie de kwaliteit en veiligheid en kijkt of er
volgens de HKZ-normen wordt gewerkt.
Het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en
welzijn en is onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk
kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk
maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die
daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante
stakeholders.
De auditoren waren bijzonder tevreden over de manier waarop
alles georganiseerd is en uitgevoerd wordt binnen het MRC en
was verrast over de wijze waarop het Revalidatie Elektronisch
Patiëntendossier (R-EPD) is ingericht. De auditoren zagen
<< I N H O U D
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De afgelopen periode heeft het nieuwe DGI-team, naast
de lopende activiteiten, diverse kennismakings- en
oriëntatiegesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
DGO-bedrijven en gerelateerde organisaties zoals de Militaire
Geestelijke Gezondheidszorg, het Eerstelijns Gezondheidszorg
Bedrijf, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de afdeling
Trends, Onderzoek en Statistiek, de Nederlandse Defensie
Academie en het Expertise Centrum Leiderschap Defensie.
Daarnaast is gewerkt aan een missie-visie-doelendocument; een
conceptversie is inmiddels beschikbaar. Onze voedingsexpert
Diewertje Sluik is tot medio mei met zwangerschapsverlof en
vanaf april start de nieuwe coördinator van het DGI-team, majoor
Tabe de Boer. Hij wordt in deze functie bevorderd.
Bedrijven DGO
Column ‘Medische ondersteuning in het buitenland’
De eerste column van het nieuwe jaar is geschreven door
kapitein ter zee-arts Donald Verschoor, Hoofd Operationele
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design is het mogelijk om te onderzoeken of voorspeld kan
worden wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van
PTSS(-klachten) en kunnen militairen en hun omgeving beter
worden geholpen.
Reijnen ontdekte dat verschillende factoren kunnen meespelen,
zoals jonge leeftijd ten tijde van uitzending en het meemaken
van traumatische ervaringen in de jeugd en/of tijdens uitzending.
Tevens zijn lage niveaus van de karaktertrekken coöperativiteit
en zelfsturendheid voorspellend voor het ontwikkelen van PTSS.
Daarnaast is een daling gevonden in de mate van zelfsturendheid
over 5 jaar na uitzending die is geassocieerd met de ontwikkeling
van PTSS-klachten. Naast psychologische factoren onderzocht
Reijnen de relatie tussen PTSS en enkele biologische factoren:
testosteron, neuropeptide Y, oxytocine en vasopressine.
Zij toonde aan dat verlaagde testosteronwaardes voor
uitzending een mogelijke kwetsbaarheidsfactor vormen voor de
ontwikkeling van PTSS. Daarentegen hebben de neuropeptiden
neuropeptide Y, oxytocine en vasopressine, gemeten in
bloedplasma, beperkte bruikbaarheid in het voorspellen van
posttraumatische stressklachten over tijd.
Het proefschrift getiteld: Warned - risk factors for the
development of PTSD is hier na 18 juli op internet te downloaden.

Militaire Gezondheidszorg. Lees hier op intranet zijn verhaal
over de medische ondersteuning in het buitenland en wat
daarbij komt kijken.
CMH gedeeltelijk weer open
De eerste fase van een grondige renovatie van het
Centraal Militair Hospitaal (CMH) is achter de rug.
Het ziekenhuis is gedeeltelijk weer open.
Achter de deuren van de vernieuwde hoofdingang zijn de
poliklinieken weer bereikbaar. In tegenstelling tot voorheen
huizen nu ook therapieruimtes van de militair geestelijke
gezondheidszorg in het hospitaal.
Verder is goed nagedacht over de patiëntenzorg. Zo zijn poli’s
die een logische keten vormen met elkaar verbonden. Bij het
centrum voor houding en beweging zijn bijvoorbeeld orthopedie,
chirurgie, neurologie en fysiotherapie bij elkaar geplaatst. De
patiënt krijgt een diagnose en (indien mogelijk) direct een
behandelplan.
In februari 2018 start de tweede bouwfase. Een aantal
poliklinieken verhuist dan naar tijdelijke interne huisvesting.
Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. De volgende poli’s
zijn daarom gesloten van 01 februari t/m 16 februari 2018 en
19 februari 2018 weer operationeel:
 KNO (incl. Audiometrie)
 Oogheelkunde
 Dermatologie
 Urologie (onder voorbehoud, kan nog wijzigen)

Internationale samenwerking
Samenwerking medische keten met Duitsland versterkt
Luitenant-generaal-arts Michael Tempel en commandeurarts Remco Blom hebben in Koblenz het Memorandum of
Understanding van de Duits-Nederlandse samenwerking op het
gebied van Healthcare ondertekend. In het document staan onder
meer afspraken over training en opleidingen, en het uitwisselen
van medische informatie, kennis en onderzoek. Het gaat
uiteindelijk om de beste zorg voor onze militairen.
Lees hier op intranet het volledige nieuwsbericht.

Opleiding en training
Vastgestelde kwalificatieprofielen
De Commandant Defensie Gezondheidsorganisatie heeft
onlangs de volgende kwalificatieprofielen (KP) vastgesteld:
 KP Officier Logistiek Geneeskundige Dienst
 KP Medewerker Mortuarium
 KP Medewerker Opname & Ontslag
 KP Medewerker Centrale Sterilisatie
 KP Operatiekamer Technicus
De kwalificatieprofielen zijn gepubliceerd in de
samenwerkingsruimte Defensie Gezondheidszorg Opleidingsen Trainingscentrum/Kenniscentrum/Kwalificatieprofielen
(SWR DGOTC/KC/KP).
In de nieuwsbrief van het KC DGOTC is achtergrondinformatie
van de kwalificatieprofielen na te lezen.

Operationele gezondheidszorg
Nieuwsbrief Kenniscentrum Operationele Gezondheidszorg
(KC DGOTC)
In de nieuwsbrief 07/2017 van het KC DGOTC wordt de
aandacht gevestigd op de nieuwe publicatie ‘Handleiding
handelingsschema’s HL-MHC 8-574, de vervallen publicatie
VS 8-570 ‘Zakboek voor de geneeskundige verzorger en
gewondenhelper’ en de nieuwe en geactualiseerde versies
van Legerformulieren Geneeskundige Dienst (LFGD) in het
patiëntendossier voor de Role 2.
De nieuwsbrief is hier op intranet te downloaden.

Innovatie in de zorg
Interview met directeur e-healthbedrijf:
‘De zorg is de meest conservatieve markt die er is’
Daan Dohmen is een vernieuwer in de Nederlandse
gezondheidszorg. Met zijn bedrijf FocusCura bedenkt hij
technologische oplossingen om aan de stijgende zorgvraag
te voldoen. Lees hier op internet het interview met hem in
‘Intermediair, d.d. 11 januari 2018’.

Chirurgisch team naar Role2 in MeS (Afghanistan)
Het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen ondersteunt al enige
jaren een Duitse Role 2 in Mazar-e-Sharif (MeS). Afgelopen jaar
werden bij toerbeurt drie Intensive Care/Spoedeisende Hulp (IC/
SEH) verpleegkundigen naar MeS gestuurd.
Sinds begin januari wordt de Role 2 in MeS met een compleet
chirurgisch team van het IDR versterkt. De eerste zes leden
van het team bestaande uit een chirurg, een anesthesist, een
anesthesiemedewerker, twee operatiekamer-assistenten en een
röntgenlaborant vertrokken op 10 januari. Een week later hebben
twee IC/SEH-verpleegkundigen de daar nu werkzame collega’s
afgelost. Deze ondersteuning geldt voor heel 2018.

Geestelijke gezondheidszorg
Proefschrift over risicofactoren voor de ontwikkeling van
posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Alieke Reijnen promoveert 18 januari op het longitudinale
PRISMO-onderzoek waaraan zij al meer dan zeven jaar
verbonden is. PRISMO staat voor Prospectie in Stressgerelateerd Militair Onderzoek en is de eerste studie wereldwijd
waarin biologische en psychologische data van militairen vóór én
na uitzending worden verzameld om de effecten van uitzending
op (psychische) gezondheid te inspecteren. Door dit unieke
<< I N H O U D

NMGT 71 - 31-50

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Tarieven en Verzekeringsvoorwaarden Stichting
Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 2018
De voor 2018 vastgestelde tarieven geneeskundige
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behandelingen curatieve zorg door Defensie zijn op intranet
gepubliceerd, evenals de verzekeringsvoorwaarden SZVK voor
2018 en het reglement functionele indicatie.

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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Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 2, februari 2018

Nieuw voedingsconcept bij heropening restaurant van
het MRC
Voeding op maat. Dat moet de norm worden bij Defensie, want
voor een zware oefening heb je andere voeding nodig dan op een
kantoorlocatie. Met deze woorden werd het geheel verbouwde
restaurant van het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg
in Doorn geopend door schout-bij-nacht Foreman. Paresto
serveert vanaf nu voeding op maat in het MRC-restaurant. De
achterliggende gedachte is dat goed eten het herstel en de
kwaliteit van leven van de revalidant bevordert. Lees meer over
het nieuwe concept in het nieuwsbericht op intranet.

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Functionele indicatie contactlenzen
Recent is onduidelijkheid ontstaan rondom de regeling voor
het verkrijgen van contactlenzen op basis van een functionele
indicatie. Ten onrechte wordt binnen deze discussie de RMG/069
‘functionele indicatie contactlenzen’ aangehaald. Deze richtlijn
RMG/069 is nooit uitgegeven! Deze heeft slechts in concept
bestaan maar is nooit vastgesteld en gepubliceerd omdat de
regelgeving voor vergoeding van contactlenzen afdoende
was en is opgenomen in de polisvoorwaarden Stichting
Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) en wat betreft
functionele indicatie in het reglement Functionele Indicatie van
SZVK. Iedere verwijzing naar de RMG/069 is dus onterecht.

Geestelijke gezondheidszorg
Virtuele coach kan in toekomst positief bijdragen aan
therapie van mensen met PTSS
Een virtuele coach kan in de toekomst positief bijdragen aan de
therapie van mensen met een posttraumatische stressstoornis
(PTSS), zoals oorlogsveteranen en volwassen slachtoffers van
seksueel misbruik tijdens hun jeugd. Zo’n coach kan patiënten
motiveren om hun therapie vol te houden en hen helpen met het
ophalen van traumatische herinneringen als onderdeel van een
exposuretherapie. Myrthe Tielman, die op donderdag 25 januari
aan de Technische Universiteit Delft promoveerde, ontwikkelde
de virtuele coach. De promotie van Tielman is onderdeel van het
grotere project ‘Virtual eCoaching and Storytelling and technology
for Post-traumatic stress disorder treatment’ (VESP), dat een
thuisbehandeling voor mensen met PTSS wil ontwikkelen. De
Technische Universiteit Delft houdt zich binnen dit project bezig
met de technische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling
van een virtuele coach. De Erasmus Universiteit Rotterdam richt
zich op de klinische evaluatie.
Het proefschrift is hier op internet te downloaden.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Informatie over lopende projecten van het DGI-team
Het DGI-team heeft belangrijke uitbreiding! Diewertje Sluik, onze
kernexpert Voeding, is op 20 januari jl. bevallen van een prachtige
gezonde dochter: Hannah. Daardoor moeten we Diewertje zelf tot
medio april missen.
In de tussentijd ondersteunt het team achter de schermen de
personal trainer van de Lichamelijke Opvoeding/Sportorganisatie
(LO/Sport) die op het Plein het Health & Readiness
trainingsprogramma draait voor hoofdbestuurders van Defensie.
Zo ontwikkelt het DGI-team (online) voedingsprofielen op maat
voor de deelnemers in combinatie met voedingsconsultatie en
adviseert het team op basis van slaapmetingen over gezonde
slaap. Samen met de Bestuursstaf worden de mogelijkheden
bezien om het programma voor een bredere doelgroep in
Den Haag uit te zetten. Voorzien is dat dit jaar ook binnen andere
organisatiedelen (Landmachtbrigades, Nederlandse Defensie
Academie) health & readiness programma’s gaan lopen.
Daarnaast wordt met het Expertisecentrum Eerstelijns
Gezondheidszorgbedrijf gekeken naar de mogelijkheden
voor opleiding/training in leefstijladviesvaardigheden voor de
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Somatiek. En onderzoekers
van de Defensie Tandheelkundige Dienst werken hard om
alle data van de DGI-pilot ‘OHMIR’ (Oral Health Microbiome
Rotterdam studie), gericht op voorspellende factoren voor
dental fitness) te verzamelen. Aan deze studie hebben
99 medewerkers van de Zr. Ms. Rotterdam deelgenomen.
De analyses worden door het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Nederlandse Organisatie
voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
uitgevoerd.
<< I N H O U D
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Veteranenzorg
Onderzoek naar (psychische) problemen bij
Dutchbat III-veteranen
Defensie laat de gevolgen voor Dutchbat III-veteranen van
hun uitzending naar Srebrenica onderzoeken. Bijna 23 jaar
nadat de enclave viel, kampt een aantal veteranen nog met
(psychische) problemen. Onafhankelijk onderzoek naar deze
problemen moet inzicht geven in en leiden tot een zorg- en
ondersteuningsadvies. De Raad voor civiel-militaire Zorg en
Onderzoek (RZO) is om advies gevraagd voor een goede,
onafhankelijke uitvoering. Het onderzoek wordt opgedeeld in
fases. De verkenningsfase voor het inventariseren en afstemmen
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momenteel voorbereid en start in de tweede helft van dit jaar.
Het volledige nieuwsbericht over de nieuwe aanpak en de
voorgestelde planning is hier op intranet na te lezen.

van de verwachtingen van de partijen startte op 1 januari 2018 en
eindigt naar verwachting in april. Defensie formuleert vervolgens
de definitieve onderzoeksopdracht met de bijbehorende vragen.
Ook zorgt Defensie voor aanbesteding van het onderzoek. Het
daadwerkelijke onderzoek duurt naar verwachting 1 tot 1,5 jaar.

Personele mededelingen
Ambtsjubileum bij Staf DGO

RZO-advies nr. 24: Voorkomen van secundaire ziektewinst
en -victimisatie bij veteranen
De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) heeft aan
de minister van Defensie advies uitgebracht over het voorkomen
van secundaire ziektewinst en -victimisatie bij veteranen (RZOadvies nr. 24). Dit advies sluit naadloos aan op de uit de evaluatie
van het veteranenbeleid naar voren gekomen aanbeveling om
het defensiestelsel van uitkeringen en compensaties (inclusief
de bijbehorende keuring) te herzien. Modernisering van het
stelsel moet ertoe leiden dat meer veteranen uit het zorgsysteem
participeren in de maatschappij. Daarbij wordt gestreefd naar
een voorzieningenstelsel zonder belemmeringen voor herstel.
Het huidige voorzieningenstelsel is complex en aanpassing
daarvan hangt samen met andere thema’s ter verbetering van het
veteranenbeleid, zoals de vernieuwing van het PTSS-protocol.

Foto: Doenja Zwaan.

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
4, 5 en 6 april: International Conference on Dutch Veterans
Health Care
Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is het afgelopen
decennium samenwerkingen aangegaan met civiele en militaire
organisaties met expertise en onderzoekscapaciteit op het gebied
van psychotrauma, en heeft getracht de overdracht van kennis te
bevorderen.
In 2018 wil het LZV dit werk graag onder de aandacht brengen
en daarom nodigt zij internationale opinieleiders en specialisten
vanuit de relevante vakgebieden uit om samen te komen op de
‘International Conference on Dutch Veterans Health Care’ om
informatie op te doen, ideeën uit te wisselen, inzichten te delen,
onderzoek te bespreken, van elkaar te leren en samenwerking te
zoeken.
Wilt u bijdragen aan kennis, kwaliteit en innovaties op
internationaal niveau? Kom dan op 4, 5 en 6 april naar het
Marinecomplex in Amsterdam, voor de eerste International
Conference on Dutch Veterans Health Care. U kunt zich hier op
internet aanmelden.
Aanmelden kan alleen via internet, maar het programma en
overige relevante informatie is ook na te lezen op intranet. Voor
dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij de Federatie
van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten,
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Bedrijven DGO
Inloopweek Calamiteitenhospitaal
Maak kennis met het Calamiteitenhospitaal tijdens de
inloopweek van maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart van
9.00 tot 15.00 uur. Op de hele uren zijn presentaties gepland
en op de halve uren de rondleidingen. Meld je aan via:
calamiteitenhospitaal@umcutrecht.nl en kom langs.
Er zijn bijna 100 ziekenhuizen in Nederland en
één Centraal Militair Hospitaal
Aan de commandant van het Centraal Militair Hospitaal (CMH)
wordt regelmatig gevraagd waarom het CMH bestaat terwijl er
bijna 100 ziekenhuizen zijn in Nederland. In zijn column
(geplaatst op 25 januari) op de DGO-site legt hij dit uit.
Lees hier zijn verhaal op intranet.
Internationale samenwerking
De column van de maand februari geeft een praktijkvoorbeeld van
een succesvolle internationale samenwerking in
Mazar-e-Sharif. De commandant Defensie Gezondheidszorg
Organisatie was daar onlangs voor een werkbezoek.
Lees hier zijn verhaal op intranet.

Opleiding en training
Observer, trainer en evaluator
In de serie ‘Onze vakmensen’ van het
Defensie Ondersteuningscommando stond op 6 februari jl.
het verhaal van adjudant Maurice centraal. Hij is observer,
trainer en evaluator van verpleegkundigen en artsen, die bij
het Opleidingscentrum van het Defensie Gezondheidszorg
Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) in opleiding zijn.
Als militair verpleegkundige heeft hij veel ervaring opgedaan
die hij nu in de gereedheidstrainingen verwerkt.
Lees hier op intranet het hele verhaal.

Eerste steen gezondheidscentrum Stroe gelegd
Vrijdag 16 februari is door de Inspecteur Militaire
Gezondheidszorg (IMG) en de Commandant Defensie
Gezondheidszorg Organisatie (DGO) de eerste steen gelegd
voor het nieuwe gezondheidscentrum Stroe.
Op 1 december 2016 werd op last van de IMG het
gezondheidscentrum gesloten, vanwege infrastructurele
problemen. Het centrum in Ermelo werd deels gesloten.
Voor beide centra zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen om
toch medische zorg te kunnen geven aan militairen.
Met de nu gestarte nieuwbouw wordt in samenwerking met het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een andere manier van ‘bouwen’
geïntroduceerd. Defensie krijgt een geheel ingericht centrum.
In het verleden werden panden als ruwbouw opgeleverd en
richtte Defensie het daarna in.
De komende jaren neemt Defensie veel gezondheidscentra
onder handen, zoals in Wezep, Vredepeel en op de
Kromhoutkazerne in Utrecht. De nieuwbouw Ermelo wordt
<< I N H O U D
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Dinsdagmiddag 22 februari werd
bij de Staf DGO luitenant-kolonel
Peter Maarse in het zonnetje
gezet in verband met zijn 35 jaar
trouwe dienst bij Defensie.
Hij startte in 1983 op de
Koninklijke Militaire Academie,
waarna hij in vele functies
kennis en ervaring heeft
opgedaan, waarvan 16 jaar in het
geneeskundige vakgebied.

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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