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 V O O R P A G I N A

Op 6 juni jl. was het 75 jaar geleden dat D-Day, de eerste dag van Operatie Overlord, 
plaatsvond. Het was de grootste amfibische invasie in de geschiedenis en het begin 
van de bevrijding van West-Europa. D-Day is dit voorjaar uitvoerig herdacht in 
Normandië, als eerbetoon aan al die dappere mannen en vrouwen aan wie wij onze 
vrijheid te danken hebben.
Foto: Amerikaanse soldaten van de USS Samuel Chase verlaten de landingsboot op 
Omaha Beach op 6 juni 1944.
Foto: Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard (publiek domein).
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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

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. Leer hoe je overtuigende (beleids-)teksten schrijft.  
Bijvoorbeeld adviezen, publicaties, notities, artikelen en 
visiedocumenten.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers en 

andere professionals in de public en occupational health, 
die hun kwaliteiten als schrijver van overtuigende (beleids-)
teksten willen verbeteren.

Datum: 3 en 17 september en 8 oktober 2019, Utrecht

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Als volksgezondheidsprofessional wil je weten welke prioriteiten de 
aandacht verdienen. Wat zijn de ontwikkelingen? Welke problemen 
doen zich voor en wat is hun impact op de volksgezondheid?  
Spijker je kennis over de actuele stand van de wetenschap bij en leer 
hoe die zich verhoudt tot jouw praktijk.
Voor wie: professionals in de volksgezondheid
Datum: 4, 5, 12, 19 en 26 september, 3, 10 en 31 oktober 2019, 

Utrecht

Stoppen met roken: tabaksverslaving
Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. 
Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Leer wat mensen 
motiveert tot een gedragsverandering. En wat jouw rol als professional 
is in dit proces.
Voor wie: praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen, 

doktersassistenten, huisartsen, bedrijfsartsen, longartsen  
en andere professionals in de zorg die begeleiden bij  

stoppen met roken.
Datum: 5 september 2019, Utrecht

Malaria, dengue, chikungunya, zika en westnijlvirus (nieuw)
Leer over de actuele stand van zaken over de verspreiding, preventie 
en ernstig beloop bij risicogroepen en stuur je cliënten goed voorbereid 
op reis!
Voor wie: reizigersverpleegkundigen en reizigersgeneeskundig (huis)-

artsen
Datum: 5 september 2019, Utrecht

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen
Om als reizigersverpleegkundige te werken, dien je je als 
verpleegkundige verder te specialiseren. Wil jij leren om zelfstandig 
individuele reizigersadviezen te geven en te beoordelen wanneer je 
met een arts moet overleggen? Doe dan deze LCR-geaccrediteerde, 
praktische module.
Voor wie: verpleegkundigen met drie tot zes maanden werkervaring in 

de reizigersadvisering. 
Datum: 6, 13 en 25 september, 2, 11 en 30 oktober 2019, Rotterdam

Astma in de werksituatie 
Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft een chronische longziekte, 
zoals astma. Zij worden in hun werk belemmerd door een gebrek aan 
lucht. Wil jij leren hoe je mensen met astma het best kunt begeleiden? 
Zodat ook zij gezond en prettig kunnen werken? Leer nu omgaan met 
de NVAB-richtlijn over beroepsastma.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, artsen M&G, jeugdartsen, 

sociaal geneeskundigen, medisch adviseurs en 
arboverpleegkundigen

Datum: 10 september 2019, Utrecht

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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

Beste lezers,

Juli, de hooimaand, heeft zijn intrede gedaan. Voor u als lezer van dit tijdschrift betekent dat 
meestal ‘vakantie’. Misschien hebt u deze al genoten, dan is het nu alleen nog een herinnering, of 
u geniet thans van deze heerlijke tijd of u zit in de voorbereidingsfase om nog met volle teugen te 
gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Voor het NMGT is deze maand meestal niet de gemakkelijkste periode. Ook andere tijdschriften 
hebben dan vaak te maken met een tijd die veelal wordt aangeduid met ‘komkommertijd’.
Juist nu zou ik toch de collega’s die tijdens het laatst gehouden symposium in december 2018 hun 
vinger hebben opgestoken om incidenteel een bijdrage te willen leveren aan ons tijdschrift, NMGT 
of t.z.t. MaGaZine, hieraan nog eens willen laten herinneren. Het septembernummer wacht op u.
De redactie heeft gemeend in deze aflevering nog eens een reeds eerder verschenen artikel 
opnieuw te plaatsen, dit in relatie tot de herdenking van de invasie van de geallieerde strijdkrachten 
in Normandië op 6 juni 1944, nu 75 jaar geleden. Het betreft het relaas van één van de eerste 
oorlogsgewonden in Nederland van mei 1940, het verhaal over korporaal Breitenbach.
Op verzoek van kolonel-arts prof. dr. Eric Vermetten heeft dr. Leo van Bergen een lezing verzorgd 
tijdens het 1e Leids Interdisciplinair Psychotrauma Symposium met de titel ‘Een weg naar 
Verbinding’. Dit symposium heeft plaatsgevonden op 8 mei jl. Een weergave van deze lezing treft u 
in deze aflevering aan.
Ik wens u veel leesplezier.

De Hoofdredacteur NMGT
Kolonel H. van der Wal

MHBA MHA EMSD

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/schrijfvaardigheid-en-argumentatie-4/
https://www.nspoh.nl/volksgezondheidsproblemen-beter-begrijpen-3/
https://www.nspoh.nl/stoppen-met-roken-tabaksverslaving-6/
https://www.nspoh.nl/malaria-dengue-chikungunya-zika-en-west-nile-virus/
https://www.nspoh.nl/basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen-4/
https://www.nspoh.nl/astma-in-de-werksituatie-3/
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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

Korporaal Huibert Breitenbach
Eén der eerste oorlogsgewonden van 10 mei 1940

door L.C. Smit

De auteur begon zijn ambtelijke carrière in 1972 als medisch maatschappelijk werker op het Militair Revalidatie Centrum. In 1986 stapte hij over 
naar de afdeling Sociaal Medische Aangelegenheden van de toenmalige Directie Militair Geneeskundige Diensten als arbeidsdeskundige, waar 
hij na enige jaren Hoofd Arbeidsdeskundige Dienst werd. Tot aan zijn pre-pensionering in december 2005 was hij vervolgens sociaal-medisch 
beleidsmedewerker bij Bureau Sociaal Medisch Onderzoek van de Businessunit Bijzondere Regelingen Defensie van het ABP. Hij heeft tussen  
1986 en 2006 diverse malen in het NMGT gepubliceerd over de militair sociale zekerheid.
Het artikel is eerder gepubliceerd in Nederl Mil Geneesk T 2010;63(1):17-25.

Als daar aanleiding toe is plaats de redactie van het NMGT een enkele keer een reeds eerder 
verschenen artikel in een actuele aflevering. Een gebeurtenis die daartoe oproept is de 
herdenking van de invasie op de stranden van Normandië op 6 juni 1944, nu 75 jaar geleden, 
door de westerse geallieerden. Dit was de start om uiteindelijk een einde te maken aan de 
Tweede Wereldoorlog. Deze operatie kreeg de codenaam ‘Operatie Overlord’. Het was de 
grootste amfibische actie ooit.
Deze inzet was noodzakelijk om West-Europa te bevrijden van nazi-Duitsland, zo ook het 
neutrale Nederland dat op 10 mei 1940 was overvallen en bezet door de vijand. Na een korte 
doch hevige strijd moest Nederland op 15 mei 1940 capituleren.
In het januarinummer van 2010 (jaargang 63) is een artikel verschenen van de hand van de 
heer L.C. Smit onder de titel ‘Korporaal Huibert Breitenbach’. Deze korporaal, die tijdens de 
mobilisatie weer onder de wapenen was geroepen, was één van de eerste oorlogsslachtoffers  
in Nederland. Hij was gestationeerd op Schiphol en tijdens het Duitse bombardement op  
10 mei 1940 gewond geraakt.
Het leek de redactie zinvol om deze kleine gebeurtenis van mei 1940, maar voor betrokkene  
had dit grote gevolgen, te plaatsen tegenover de immens grote inzet van de geallieerden  
in juni 1944 en de vele maanden erna. Alleen al op Omaha Beach verloor de Amerikaanse  
1e Infanteriedivisie meer dan 4000 man.
Het kleine leed in 1940 was mede de aanleiding voor het grote lijden in 1944.

In juli 1939 wordt het vijfde kabinet Colijn al na twee dagen naar huis gestuurd. Een nieuwe 
regering wordt in augustus gevormd door D.J. de Geer, die op 10 augustus 1939 beëdigd 
wordt als minister-president van het tweede kabinet De Geer. 

Dit pas aangetreden kabinet 
mobiliseert twee weken later, 
op 29 augustus, voor alle 
zekerheid de strijdkrachten 
in verband met de dreigende 
crisis rond Polen (Fig. 1).
Polen wordt door de 
troepen van Hitler Duitsland 
daadwerkelijk op 1 september 
1939 binnengevallen onder 
de codenaam ‘Fall Weiß’; 
twee dagen later, 3 september 
1939, verklaren Engeland 
en Frankrijk aan Duitsland 
de oorlog. De Tweede 
Wereldoorlog is een feit. Fig. 1: Aankondiging mobilisatie op 29 augustus 1939.
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Nederland is neutraal en blijft voorlopig van het 
oorlogsgeweld verschoond. Maar niet lang meer.
Op 5 februari 1940 wordt de opperbevelhebber, 
generaal Reijnders, vanwege een diepgaand 
meningsverschil met minister-president De Geer 
en met minister van Oorlog Dijxhoorn vervangen 
door de 63-jarige, reeds gepensioneerde, luitenant-
generaal H.G. Winkelman1.
Circa een jaar eerder, namelijk op 11 april 1939  
- zo blijkt uit zijn Staat van Dienst -, wordt 
dienstplichtig korporaal Huibert Breitenbach uit  
Oud-Beijerland, aldaar geboren op 29 april 1917, 
weer onder de wapenen geroepen, nadat hij op  
28 september 1938 met groot verlof was gegaan2. 
Breitenbach (lichting 1937) maakt deel uit van het  
2e Regiment Luchtdoelartillerie (Afb. 1).

De Duitse aanvalsplannen lekken uit
Op 10 januari 1940 moet een Messerschmitt  
Bf 108a, ‘Taifun’, gevlogen door majoor  
Erich Hönmanns, een noodlanding maken nabij 
Maasmechelen in België3. Majoor Hönmanns had de 
vorige avond zijn vriend majoor Helmut Reinberger, 
stafofficier bij de 7e Fliegerdivisie van luitenant-
generaal Kurt Student, ontmoet. Hönmanns was 
commandant van de Fliegerhorst Loddenheide bij 
Münster4.

Hij had zijn vriend Helmut aangeboden om deze de volgende ochtend van de Fliegerhorst 
Loddenheide naar Keulen te vliegen5. Reinberger had daar namelijk een bespreking met  
stafleden van de 22e Infanteriedivisie. Hij was de liaisonofficier tussen de 7e Fliegerdivisie en de 
22e Infanteriedivisie. Voor de bespreking in Keulen had Reinberger de Duitse bevelen voor de 
Luftflotte 2 (te bombarderen en te sparen zones), de plannen voor de 7e Fliegerdivisie (voor het 
overvallen van de bruggen over de Belgische Maas) en een informatieblad met gegevens over 
de Belgische troepen, vernielingen en versperringen bij zich. Door desoriëntatie vanwege zeer 
dichte mist wordt door Hönmanns de rivier de Maas in België voor de rivier de Rijn in Duitsland 
aangezien. De twee Duitse officieren worden na hun noodlanding gevangengenomen door  
twee onderofficieren van de Belgische grenswacht. Deze kunnen nog net op tijd verhinderen dat  
de plannen door de beide Duitsers verbrand worden. Bij de geallieerde inlichtingendiensten worden  
de gevonden plannen echter niet voor echt gehouden en als een afleidingsmanoeuvre gezien.  
Ook generaal Reijnders hecht geen waarde aan de gevonden plannen. 
Op 9 april 1940 - dus een maand voor de inval in Nederland - landt een heel klein deel van de  
7e Fliegerdivision (voornamelijk luchtlandingstroepen) in Denemarken en Noorwegen. 
Juist een dag voor de luchtlanding in Noorwegen, op 8 april, was de KLM-DC-3 ‘Kemphaan’ met 
gezagvoerder Evert van Dijk op de Noorse luchthaven Fornebu bij Oslo geland6. Door de inval van 
de Duitsers op 9 april moest de DC-3 noodgedwongen aan de grond blijven. 
Pas op 16 april krijgt Van Dijk, na een lange week van wachten, toestemming van de Duitsers om 
naar Nederland terug te keren7. Nederland is op dat moment namelijk nog een neutraal land en 
nog niet in de oorlog betrokken. De Duitsers konden het vliegtuig dus niet langer vasthouden.
Reeds meermalen had de Commandant Luchtverdediging, luitenant-generaal P.W. Best, voordien 
(tevergeefs) betoogd dat de vliegvelden de sleutels tot de Vesting Holland waren. “Hierin kwam op 
20 april gelukkig verandering”, zo schrijft F. Oorschot op zijn uitstekend gedocumenteerde website 
www.mei1940.nl, om dan te vervolgen:

Afb. 1: Korporaal Breitenbach.
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“Van Dijk mocht op 16 april na afloop van de strijd met zijn vliegtuig vertrekken en kon de volgende 
dag een gedetailleerd verslag uitbrengen over de daarbij door de Duitsers toegepaste methode8. 
Hij berichtte dat hij had waargenomen dat de Duitse stoottroepen met normale verkeersmachines 
vervoerd werden en op het kleine vliegveld Fornebu bij Oslo waren ze met vier of vijf toestellen 
tegelijk geland. Op Schiphol, merkte hij op, zouden plusminus twintig toestellen per halve minuut 
kunnen landen.
De activiteit van deze vlieger was de oorzaak, dat het opperbevel in één slag op de hoogte was 
van wat ons bij het optreden tegen onze vliegvelden te wachten stond.
Van Dijks informatie werd op het Algemeen Hoofdkwartier buitengewoon serieus genomen. De 
gebeurtenissen werden grondig bestudeerd waardoor men enig inzicht kreeg over de wijze waarop 
de Duitsers bij de overval met luchtlandingstroepen te werk waren gegaan.”

De aanval op Schiphol
Op 9 mei 1940 maakt korporaal Huibert Breitenbach op Schiphol deel uit van het 19e peloton  
van de 117 Compagnie Luchtdoelmitrailleurs. Dit peloton staat onder commando van vaandrig  
J.H. (Jan-Hendrik) Lichtenbelt9. Breitenbach maakt die nacht met een aantal collega’s deel 
uit van de rustploeg van het peloton en verblijft in een gevorderde woning in het zogenaamde 
Plesmanwijkje aan de rand van Schiphol.
Onderdeel van het Duitse aanvalsplan op Nederland, België en Frankrijk was onder meer een 
luchtaanval op de vliegvelden Bergen, Schiphol, Ypenburg, Waalhaven, Gilze-Rijen en Eindhoven 
door onder meer Staffels van het Kampfgeschwader 4 ‘General Wever’, afgekort: KG410.
In de zeer vroege ochtenduren van de 10e mei 1940 vliegen de kisten van het KG4 ten noorden 
van de Waddeneilanden naar het westen11. Maar ook worden omstreeks 02.00 uur grote formaties 
Duitse vliegtuigen - die dwars over Nederland vliegen - gespot door de Luchtwachtdienst en door 
in Oost-Brabant gelegerde troepen van de Lichte Divisie. Daar waar de vreemde vliegtuigen 
gesignaleerd worden, is de algemene gedachte dat ze naar Engeland gaan, temeer omdat ze vrij 
hoog vliegen. 
Vaandrig Lichtenbelt schrijft in zijn gevechtsverslag: “’s Ochtends 10 mei om 2 uur reden sirenes 
op auto’s gemonteerd langs de barakken van alle legeronderdelen het sein voor ‘algemeen alarm’ 
gevend12,13. Eenieder bezette zijn standplaats en ook wij maakten de vuurmonden in ijltempo 
gevechtskaar. Berichten van de staf (per telefoon) bleven echter uit, zoodat wij totaal niet wisten 
wat er aan de hand was!!
Om 3.30 uur kwam er bericht van de staf: ‘alarm afgeloopen’!! Wij gingen naar de wachtkeet in de 
nabijheid van de stelling, terwijl een luchtwachtpost in stelling bleef. Luchtwachtdienstberichten 
per radio ontvangen meldden de overgevlogen vreemde vliegtuigen aan onze Westgrens af, onze 
gevolgtrekking was dan ook dat er een massa aanval op Engeland plaats had.” 
De misleidingslist van de Duitsers lijkt te slagen. Op de Noordzee - ver buiten de kust - veranderen 
de vliegtuigen van KG4 zo’n 90 graden van richting om evenwijdig aan de kustlijn te gaan vliegen. 
“Even voor vieren”, zo schrijft Ab A. Jansen in deel I van zijn trilogie ‘Fliegerhorst Schiphol, onze 
nationale luchthaven in bezettingstijd’, “zwenkt de gevechtsgroep die het vliegveld Bergen als 
doel heeft, weg van de hoofdroute. Het zijn Ju 88’s van de 7 Staffel onder leiding van Hauptmann 
Blödorn14. Ze zijn tot een hoogte van 3000 meter geklommen om hun doel in duikvlucht te kunnen 
aanvallen.” (…)
“Opnieuw wendt een gevechtsgroep zich - ter hoogte van Noordwijk - van de hoofdroute af. Het 
zijn de He 111’s en Ju 88’s van de 8 en 9 Staffeln die het belangrijke Schiphol als doel hebben.  
Nu komt de kust, een vage rechte streep voor hen, in zicht15. Even later daveren de vliegtuigen 
over het vlakke landschap van de Haarlemmermeer10.”
Wat dan volgt beschrijft vaandrig Lichtenbelt in zijn gevechtsverslag: “Om 4.03 uur keek ik toevallig 
in Westelijke richting naar buiten en meende op groote afstand springpunten van granaten te zien. 
Ik alarmeerde de bezetting en rende in de richting van de kanonnen, de manschappen achter mij 
aan. Plotseling zagen we acht groote bombardementsvliegtuigen aankomen op 75 m hoogte. Van 
het vliegveld startten eenige D-21 jagers. 
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Toen de bommenwerpers  
- waarvan de nationaliteit ons 
nog onbekend was, maar 
wier silhouet kennelijk niet 
van een Nederlands toestel 
was - tot op 2.000 m afstand 
genaderd waren, openden 
wij het vuur met de 2 cm’s. 
Op 1.500 m begonnen de 
eerste bommen te vallen, 
elke 25 m twee stuks. De 
rij ging gelukkig juist achter 
het complex a langs waar de 
geheele 4 cm bemanning nog 
- in het gearceerde gedeelte - 
binnenshuis was!!16 (…) 
De eerstvolgende bom 
die doel trof, viel door 
de achtermuur van de 

kanonnenloods achter b.; het deel van de bom dat moet zorgen voor de rechtstandige val bleef 
in de muur zitten, de bom kwam daardoor verkeerd terecht en ontplofte niet. Hierdoor werd ons 
reservematerieel en gereedschappen voor vernieling gespaard. Vervolgens viel een voltreffer op c. 
Verscheidene manschappen werden min of meer gewond.”
[Aantekening van de auteur: gebouw c (een gevorderde woning) ligt net boven het onderste, 
driehoekige, gearceerde gedeelte. Dat gearceerde deel is de kazerne, die eveneens een voltreffer 
kreeg. In gebouw c, dus net boven de kazerne gesitueerd, lagen een aantal militairen van het  
19e peloton, zoals eerder aangegeven, ter ruste. Onder hen vielen tijdens die eerste raid van de 
Duitse bommenwerpers een achttal gewonden (Fig. 2).]
In een uitgave van de Staatsuitgeverij uit 1970 over de geschiedenis van de Koninklijke 
Luchtmacht beschrijft kolonel b.d. F.J. Molenaar van de Koninklijke Luchtmacht onder de titel ‘De 
luchtverdediging in de meidagen 1940’ over dat deel van het bombardement: “… een derde bom 
kwam neer op de woning, waarin zich de z.g. rustploeg van het peloton bevond, waardoor  
acht man min of meer ernstig werden gewond.”
De vliegrichting van die eerste Duitse bombardementsvliegtuigen gaat dus recht over de 
wachtkeet, de mitrailleurstelling van het 19e peloton en - in het verlengde daarvan - onder meer 
over gebouw c en de kazerne.
Dienstplichtig korporaal Huibert Breitenbach was één van de acht gewonden tijdens die eerste 
bomraid. Hij was - samen met die zeven anderen van de rustploeg - één van de allereerste 
oorlogsgewonden in die zeer vroege ochtenduren van 10 mei 194017,18. 
Lichtenbelt schrijft verder dat ze na die eerste aanval een minuut rust hadden, “... daarna kwamen 
de toestellen van alle kanten opzetten19.”
De totale luchtaanval op Schiphol op die vroege ochtend van 10 mei 1940 zou maar liefst twee uur 
duren, waarbij naar schatting circa 600 bommen op en rondom Schiphol afgeworpen werden. 

Ooggetuigenverslag uit Amstelveen
Op 12 mei 1940 vertrekt uit de haven van Amsterdam het passagiersschip ‘Johan de Witt’ om via 
Kaap de Goede Hoop naar Batavia te varen. Niet allen die passage geboekt hadden, wisten tijdig 
en veilig in Amsterdam te komen. Degenen die wel op tijd aan boord hadden weten te komen 
schreven hun belevenissen van die eerste oorlogsdagen op, waarna de Stoomvaartmaatschappij 
‘Nederland’ ervoor zorgde dat die verhalen in de vorm van een boek gepubliceerd werden20. Eén 
van de passagiers beschrijft in het boek het bombardement op Schiphol, waar hij getuige van was.
“Ik verbleef de laatste dagen voor mijn vertrek bij mijn ouders in hun woning te Amstelveen op 

Fig. 2: Het gearceerde deel is de kazerne, die eveneens een voltreffer kreeg.
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enkele kilometers afstand van Schiphol. Op den fatalen datum, 10 Mei, schrok ik ’s nachts te 
ongeveer half vier wakker door zwaar motorgeronk vlak boven het huis. Ook de scherpe knallen 
van afweergeschut en het geratel van mitrailleurs was hoorbaar en mijn eerste gedachte was dat 
hier een nachtelijke oefening aan den gang was. (…) 
Een vermoeden van de waarheid begon tot ons door te dringen, toen uit de richting Schiphol 
eenige zware explosies weerklonken, welke alleen van bommen afkomstig konden zijn. Wij 
snelden omlaag en zetten het radiotoestel in de huiskamer aan om te hooren of dit ons wijzer 
maken zou. Al spoedig hoorden wij iemand van de Luchtwachtdienst met een niet geheel onder 
controle staande stem mededelingen doen over het passeeren van groote aantallen Duitsche 
machine’s over vele plaatsen in Nederland. (…)
Intusschen scheen de bomaanval op Schiphol voortgang te hebben, want steeds weer hoorden  
wij tusschen het andere lawaai de zware explosies van bommen. (…) 
Het was lichter geworden en de aanvallende en verdedigende vliegtuigen waren nu goed te 
onderscheiden. Nog steeds waren gevechten gaande tusschen verscheidene formaties Duitsche 
bommenwerpers en enkele Hollandsche jagers, terwijl de Duitschers ook van den grond af zwaar 
met afweergeschut en mitrailleurs werden bestookt. Ik zag hoe escadrilles bommenwerpers, 
keurig in formaties van 3, 5 of 7 vliegend, van verschillende richtingen Schiphol naderden op naar 
schatting 1000 tot 2000 m hoogte en daar hun bommen deponeerden. Eén voor één verlieten de 
vliegtuigen in duikvlucht de formatie om boven Schiphol duidelijk zichtbaar twee bommen tegelijk  
te laten vallen en daarna snel te stijgen en weer keurig in formatie verder te vliegen. (…)
Tegen een uur of half zes verdwenen de Duitsche toestellen successievelijk en nam het 
bombardement in hevigheid af; en omstreeks zes uur werd op Schiphol geen bom meer geworpen. 
(…) De kweekschool van het Leger des Heils was getransformeerd in hospitaal; van den toren 
woei de roode kruisvlag, terwijl ditzelfde teeken op een groote witte doek voor het gebouw op straat 
werd gelegd. Dokters- en roodekruisauto’s reden af en aan, maar veel gewonden werden niet 
binnengebracht; blijkbaar werd het meerendeel langs een andere route naar Amsterdam vervoerd.” 

Medische opvang en afvoer van gewonden
Hoe de afvoer van de gewonde korporaal Breitenbach en de andere gewonden op Schiphol 
precies heeft plaatsgevonden, heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk is Breitenbach  
aanvankelijk vervoerd naar een hulpverbandplaats en vervolgens naar het Wilhelmina 
Gasthuis in Amsterdam, dan wel is hij daar rechtstreeks naar toegebracht. De opname in het 
Wilhelminagasthuis is in elk geval het eerste harde gegeven, afkomstig uit het oorlogsarchief  
van het Nederlandse Rode Kruis21.
Het Rode Kruis had namelijk een belangrijke taak in oorlogstijd op het gebied van de opvang 
van militaire gewonden, zo blijkt uit een interview met de toenmalige ‘hoofdcommissaris voor het 
Ziekenhuiswezen van het Nederlandsche Roode Kruis’, dr. H.K. Offerhaus (reserve-dirigerend 
officier van gezondheid eerste klasse) in de krant ‘Het Vaderland’ van 21 mei 1940.
Uit dat interview (nog geen week na de capitulatie) blijkt dat er verschillende evacuatiegebieden 
waren aangewezen. Dat waren gebieden die in relatie tot de omstandigheden het veiligst waren 
te achten voor gewonde en zieke militairen. Deze gebieden waren weer onderverdeeld in centrale 
hospitalen - d.w.z. ‘complexen ziekenhuizen’ - en in hulpziekenhuizen. In de centrale hospitalen 
kon in oorlogstijd het aantal bedden met een vierde uitgebreid worden. Van het totale aantal 
bedden was vervolgens twee derde beschikbaar voor militaire patiënten en een derde voor 
burgerpatiënten. “Op deze wijze”, aldus Offerhaus, “konden duizenden gewonde en zieke militairen 
ondergebracht worden, hetgeen natuurlijk slechts mogelijk is wanneer twee derde der zieke 
burgers van tevoren uit de ziekenhuizen geëvacueerd wordt.” Daarnaast werden nog gebieden 
ingericht voor lichte zieken, lichtgewonden en herstellenden. 
In de situatie dat de oorlog lang zou duren zou plaats gemaakt moeten worden voor tienduizenden 
militairen. Voor het geval de ziekenhuizen die toevloed niet zouden kunnen opvangen, zouden er 
voor de overige gevallen hulpziekenhuizen ingericht worden. De daartoe bestemde gebouwen  
- meest scholen - waren van tevoren gevorderd en technische tekeningen voor de inrichting ervan 
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waren gemaakt. Voor ongeveer een derde van alle gevorderde gebouwen waren bedden, dekens, 
lakens en alle andere benodigdheden aangeschaft, terwijl voor iedere plaats technische adviseurs 
waren aangesteld voor de inrichting van de gebouwen, waarmee de afdelingen van het Rode Kruis 
waren belast. 
Aan het hoofd van ieder centraal hospitaal stond een chef-arts reserve-dirigerend officier van 
gezondheid tweede klasse. “De taak van het Roode Kruis”, zo geeft Offerhaus vervolgens aan, 
“bestond dus uit de organisatie, voorbereiding en inrichting van de algemeene hulpverleening aan 
militaire gewonden en zieken onder den militair-geneeskundige dienst op aanwijzing en onder 
den Inspecteur v/d Geneeskundigen Dienst. Bij het uitbreken van den oorlog staat de geheele 
medische dienst in het evacuatiegebied onder den ‘Gebiedsarts’ en de chefs der vier centrale 
hospitalen staan dus onder de bevelen van dezen gebiedsarts.” 
Iedereen was van tevoren ruimschoots geïnformeerd wat hem of haar te doen stond in geval 
van oorlog. Alle directeuren van de aangewezen ziekenhuizen in het evacuatiegebied hadden 
in de loop van de ochtend van de 10e mei (de vrijdag voor Pinksteren) ervoor gezorgd dat de 

ziekenhuizen grotendeels ontruimd waren. De 
artsen en de verpleegkundigen en helpsters waren 
telegrafisch van hun taak op de hoogte gebracht en 
waren al snel ter plaatse aanwezig.
Het vervoer van gewonde en zieke militairen 
gebeurde ‘met de daarvoor bestemde auto’s’.  
“Het aantal gewonde militairen van den eersten dag 
kon zeer snel geholpen worden”, aldus Offerhaus 
in het desbetreffende krantenartikel, “evenals het 
betrekkelijk kleine aantal burgers, dat het slachtoffer 
is geworden van lucht- en andere aanvallen.”
Op de volgende dagen kon het aantal gewonden en 
zieken ruimschoots plaatsvinden in de ziekenhuizen, 
terwijl een derde gedeelte van de hulpziekenhuizen 
intussen ook was ingericht om patiënten te kunnen 
ontvangen.
In ‘Het Vaderland’ van 18 mei 1940 wordt 
een oproep geplaatst van ‘den inspecteur der 
geneeskundigen dienst der landmacht’, generaal-
majoor N.A.A. Roemer (Afb. 2) (ambtshalve tevens 
lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging 

het Nederlandse Rode Kruis), waarin deze - in overleg met de Duitse militaire bevelhebber in 
Nederland - alle geneesheren-directeur van de ziekenhuizen in het land verzoekt om alle gegevens 
betreffende gewonde, zieke of overleden militairen “... onverwijld ter kennis te brengen van den 
directeur van het informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis.” De inspecteur wijst er 
daarbij op dat volledige en juiste invulling op de berichtenkaarten dringend noodzakelijk is22.
In een gesprek dat de N.R.C. (de Nieuwe Rotterdamsche Courant) vervolgens medio 1940 
had met de desbetreffende inspecteur, meldde deze - aldus een bericht in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode van 10 juli 1940 - dat men in het begin de indruk had, “... dat het aantal 
oorlogsgewonden veel grooter was, dan het later inderdaad bleek te zijn, dankzij het feit, dat 
de gebeurtenissen hier te lande spoedig tot het einde voerden. Het zullen er ongeveer 900 zijn, 
gewonden wel te verstaan, van wie het overgroote deel tenslotte reeds een algeheel herstel bereikt 
heeft of nog kan bereiken. Het aantal van hen, die een arm of been missen of door ander letsel 
tot deze groep moet worden gerekend, is gelukkig zeer gering: het zullen er niet meer dan een 
vijftig of zestig zijn, voor zoover wij thans kunnen overzien: want er komen nog een vijf honderd 
soldaten uit Frankrijk en het spreekt vanzelf, dat wij op het oogenblik niet kunnen nagaan hoeveel 
er daaronder zijn, die medische hulp behoeven en in welke mate.”
In 1947 werd overigens in een onderzoek in opdracht van het toenmalige ministerie van Oorlog 

Afb. 2: Generaal-majoor Roemer.
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het totale aantal Nederlandse militairen dat tijdens de strijd in de meidagen gewond raakt, gesteld 
op 2680. In 1969 werd dit cijfer door prof. L. de Jong bijgesteld op circa 7000. December 2008 
verscheen van de hand van P. Kruit bij uitgeverij Aspekt het boek ‘Een mythe aan scherven’. 
Kruit had - als behandelaar oorlogsnazorg bij het Rode Kruis - toegang tot het archief van het 
Rode Kruis. Daaruit kwamen een paar jaar terug ook de gewondenlijsten van het Rode Kruis 
tevoorschijn, op basis waarvan Kruit berekende dat er tijdens de meidagen in totaal  
7218 Nederlandse militairen gewond raakten, althans voor zover ze bij het Rode Kruis 
geregistreerd zijn geworden. Eén van die gewonden was Huibert Breitenbach.

De verwondingen van Huibert Breitenbach
Op 9 augustus 1940 verschijnt er in het tijdschrift 
‘De Week in Beeld’ een artikel onder de kop ‘Wij 
bezoeken oorlogsgewonden’ met als onderkop 
‘Onze jongens vertellen hun ervaring uit de 
oorlogsdagen. Nederlanders, vergeet hen niet!’
De interviews vonden plaats in het Burgerziekenhuis 
in Amsterdam. Eén van de geïnterviewden 
is korporaal Huibert Breitenbach. Blijkbaar is 
Huibert op dat moment voor verdere medische 
behandeling van het Wilhelmina Gasthuis naar het 
Burgerziekenhuis overgeplaatst (Afb. 3). 
Na een inleidende zinsnede gaat het interview 
met hem als volgt verder: “… die van z’n beroep 
bouwkundig teekenaar is en te Oud-Beijerland 
woont. Die heeft de volle laag van den oorlog gehad 
en … hij weet er niets van. Hij raakte namelijk zijn 
geheugen kwijt toen hij werd gewond, en toen dat 
geheugen zich begin Juni vrij plotseling herstelde, 
wist hij zich niets meer te herinneren sedert …. 
begin April! Hij weet letterlijk niets uit dien tijd van 
twee maanden, en hij vindt ’t eigenlijk even prettig 
als vermakelijk. Men heeft hem moeten vertellen wat 
er met hem is gebeurd, en dat komt op ’t volgende 
neer: U moet weten, dat ik bij de luchtvaart-troepen 
was en op Schiphol was gelegerd. Daar zat ik dien 
bewusten Vrijdagmorgen bij de telefoon in een 
villa, toen deze door ’n voltreffer van ’n bom werd 
getroffen. Dientengevolge ontplofte er een hoop 
munitie, die in deze villa was opgeslagen, en ’t 

volgende moment was ’t heele gebouw één puinhoop! Daar hebben ze mij onderuit gevischt, en  
’t bleek, dat m’n rechterhand was verbrijzeld, dat m’n hoofd met brandwonden was overdekt, en dat 
m’n linkeroog uit zijn gewonen stand was gerukt. Kijk, dat kunt u nog zien. En weet u wat hiervan ‘t 
merkwaardige gevolg is? Dat ik alles dubbel zie, wanneer ik met twee oogen kijk. Daarom hebben 
ze dat lapje over m’n rechteroog gebonden, maar als ik ’n prisma-bril krijg zal ik weer normaal 
kunnen zien. En als dan nog m’n hand terecht komt, ben ik weer helemaal op dreef.”
De verslaggever vervolgt dan: “’n Flinke ronde vent is deze Breitenbach, een die zich nooit zal 
laten terneer slaan.”
Volgens Breitenbach’s weduwe (87, verblijvend op een meerzorgafdeling van een verzorgingshuis 
in Houten), die Huibert pas later in de oorlog leerde kennen, was Ber, zoals ze hem noemde want 
ze kon de ‘ui’ niet uitspreken, zijn naamplaatje kwijt toen hij gevonden werd. Bovendien wist hij 
ook niet wie hij was, zodat aanvankelijk ook niet bekend zou zijn geweest wie deze korporaal 
was. In zijn geboortedorp Oud-Beijerland zou volgens mevrouw Breitenbach zelfs een rouwdienst 

Afb. 3: Op de bij het interview geplaatste foto draagt 
korporaal Breitenbach een ooglapje en zit zijn rechterhand  
in een groot verband. 
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voor hem gehouden zijn. Ondanks intensieve naspeuringen van de Historische Vereniging 
Oud-Beijerland is dit laatste niet bevestigd kunnen worden (hetgeen natuurlijk niet wil zeggen 
dat het verhaal niet op waarheid zou berusten)23. Op de vermistenlijst van het Rode Kruis komt 
Breitenbach in ieder geval niet voor24. Volgens de informatie van mevrouw Breitenbach werd 
Huibert in het ziekenhuis (vermoedelijk zal dat in het Wilhelmina Gasthuis geweest zijn) herkend 
door een verpleegkundige uit Oud-Beijerland, toen het verband van zijn gezicht verwijderd werd. 
Het vermelde geheugenverlies in ‘De Week in Beeld’ bevestigt dat hij in augustus 1940 nog steeds 
een fors gat in zijn geheugen had.
Op een aan Breitenbach (zonder verdere aanduiding of adres) gerichte, helaas ongedateerde, 
kaart van de ‘Inspectie van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht’ staat vermeld dat er op 13 
mei 1940 een bloedonderzoek werd verricht, dat “... heeft uitgemaakt dat gij behoort tot Bloedgroep 
A.” Omdat een datering van verzending ontbreekt, brengt dat ook geen licht in de duisternis 
omtrent een mogelijke datum dat zijn identiteit bekend was. Het is niet uit te sluiten dat op 13 mei, 
dus drie dagen na het bombardement, het Wilhelmina Gasthuis achter zijn identiteit was gekomen. 
Uit het Rode Kruis-archief blijkt namelijk dat de informatie over Breitenbach’s verwondingen en 
verblijfplaats op een later moment is binnengekomen dan 10 mei. Breitenbach komt namelijk voor 
in het supplement van de gewondenlijst van het Rode Kruis met de vermelding ‘code Bl’.
Over deze code berichtte de heer Kruit van het Rode Kruis mij: “Dit staat altijd bij militairen 
waarvan de verblijfplaats of aard van de verwonding niet officieel gemeld is. Dit kan dan een niet 
ondertekende (gewonden) berichtkaart, een mondelinge verklaring van een niet-officiële instantie 
of persoon of met andere woorden: een onvoldoende verifieerbaar bericht zijn. De melding op 
de lijst dat hij in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam lag, zou dan via niet-officiële kanalen 
zijn gemeld. Helaas ontbreekt een datum van opname of ontslag uit eerdere verbandplaatsen of 
ziekenhuizen.” 
Het is dus heel goed mogelijk dat de BI-codering geplaatst is aan de hand van een verklaring van 
de door mevrouw Breitenbach vermelde verpleegkundige uit Oud-Beijerland. 
Op een bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) aanwezige gewondenlijst 
(waarvan onduidelijk is waar en wanneer die opgemaakt is) komt ook de naam van  
Huibert Breitenbach voor. Als verwondingen worden daarin vermeld: “Bij vliegeraanval op het 
vliegveld Schiphol gewond door een bom aan r. pols en kneuzing in de hersenen, den 10 Mei 1940 
(ten gevolge daarvan dubbelzien en suizing l. oor).”
Op het NIMH is nog een tweede gewondenlijst aanwezig, afkomstig uit het Militair Hospitaal in 
Utrecht (dat toen gevestigd was aan de Springweg), waarop zijn naam ook voorkomt25. Daaruit 

blijkt dat Breitenbach 
op 8 augustus 1940 uit 
het Burgerziekenhuis in 
Amsterdam werd ontslagen 
en opgenomen werd in het 
Militair Hospitaal te Utrecht. 
Als verwondingen staan daarin 
vermeld: “kneuzing aan hoofd, 
verwonding r. en l. pols en 
oogverwonding (dubbelzien) 
door instorten van een bureau 
door bominslag 10 mei 1940.” 
Op een legitimatiebewijs26, 
gedateerd 20 december 1948, 
waarmee oorlogsgewonden 
zich konden legitimeren 
als oorlogsinvalide, staat 
bij ‘bijzondere kentekenen’ 
vermeld: ‘litteeken op Afb. 4: Legitimatiebewijs korporaal Breitenbach uit 1950.
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voorhoofd, beenbreuk rechterpols’ en op eenzelfde identiteitskaart uit februari 1950: ‘slecht 
genezen beenbreuk rechter hand’ (Afb. 4).
Helaas bleek - om te zien of daar meer informatie in zou staan omtrent het afgelegde medische 
circuit dan wel over de aard en de ernst van het aanwezige letsel - het medisch dossier van 
korporaal Breitenbach bij het Centraal Medisch Archief van Defensie reeds vernietigd te zijn27,28.

Kareol en Zuylenveld: bakermat der militaire revalidatie
Voor zover er in Nederland vóór 1940 al sprake was van gehandicaptenzorg, waren het vooral de 

orthopeden die zich daarmee 
bezighielden. Veel meer 
dan een chirurgische of een 
orthopedische behandeling 
konden de orthopeden echter 
niet bieden. 
Er werden op orthopedisch, 
chirurgisch en bacteriologisch 
gebied tot 1940 desondanks 
grote vorderingen gemaakt. 
De ontdekking en toepassing 
van de röntgenstralen in 1895 
betekenden een belangrijke 
verbetering. De techniek om 
gipsverbanden en -korsetten 
aan te leggen werd sterk 
verbeterd. 
Instrumentmakers werden 
steeds bedrevener in het 
maken van prothesen en 
orthesen (Afb. 5). 
In het tijdschrift  
‘Geldersch Panorama’ van  
13 februari 1941 wordt een 
heel artikel - met veel foto’s 
- gewijd aan de daar toen 

nog verblijvende oorlogsgewonden in het Militair Hospitaal in Utrecht. Het artikel had als kop: 
‘Nederlandsche strijders in het hospitaal’ en als onderkop: ‘Een nobele vorm van Opbouw te 
Utrecht’.
De openingstekst luidde: “Inderdaad, dit is een van de mooiste en edelste vormen van opbouw, 
een prachtig werk van herstel, dat in alle stilte en bescheiden rust wordt uitgevoerd in het militair 
hospitaal te Utrecht, een van de vier in ons land. In deze hospitalen (de andere zijn in Den Haag, 
Amersfoort en Arnhem) worden, behalve de zieken van den opbouwdienst en van het voormalige 
gemobiliseerde leger, de Nederlandsche militairen verpleegd, die gedurende de vijf oorlogsdagen 
van Mei 1940 gewond of verminkt werden.” (...)
“Een aantal van hen heeft de ziekenhuizen reeds verlaten, sommigen zullen binnenkort naar huis 
kunnen vertrekken, anderen weten dat zij nog eenigen tijd in het hospitaal zullen verblijven.” 
Nadat een aantal militaire gewonden medisch uitbehandeld was in de hospitalen moesten zij dus 
weer plaats maken voor andere patiënten. Hun verder herstel en voorbereiding op de terugkeer in 
de maatschappij moest daardoor noodgedwongen elders plaatsvinden. 
In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 23 maart 1941 staat het volgende berichtje, overgenomen 
uit de N.R.C., waaruit blijkt om welke aantallen het in het voorjaar van 1941 nog ging: “Een groot 
aantal van hen, die nog niet uit de verpleging konden worden ontslagen, bevindt zich in het militaire 
hospitaal te Utrecht. Zij die er thans verpleging genieten, zijn echter op een langdurig verblijf 

Afb. 5: Een instrumentmaker van het Militair Hospitaal in Utrecht bezig met een 
armprothese (1941).
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aangewezen, omdat hun genezing een kwestie is van langen tijd. In de Meidagen waren er in 
Utrecht 690 patiënten. Velen kwamen van elders, die tijdelijk in burger-ziekeninrichtingen waren 
ondergebracht, en het heeft nog heel wat tijd geduurd, voordat men van alle oorlogsgewonden een 
behoorlijk overzicht had. 
De aard der verwondingen betrof in de meeste gevallen de ledematen, 32 moesten met 
kaakchirurgie worden behandeld, 44 werden er in het ooglijdersgasthuis opgenomen, onder wie 
er 6 onherstelbaar blind zijn, 45 patiënten kregen verpleging in de neurologische kliniek van het 
stads- en academisch ziekenhuis, in totaal moesten 99 amputaties worden verricht. 
Sindsdien zijn er 475 ontslagen, zoodat dat er nu nog 215 over zijn. De meeste van hen worden in 
het militaire hospitaal verpleegd. In totaal heeft Nederland nu nog ongeveer 550 oorlogsgewonden, 
waarvan er ruim 300 in Den Haag, 215 in en om Utrecht en 20 in Amersfoort worden verpleegd.”
Een belangrijke rol in de verdere opvang en revalidatie van de oorlogsgewonden speelden  
twee mensen: de toenmalige ritmeester Pahud de Mortanges en mevrouw Sillevis - Verbeek. 
Pahud de Mortanges was vóór de oorlog een zeer bekende Olympisch ruiter. Hij won een gouden 
medaille op de Olympische Spelen in 1924 in Parijs, twee gouden medailles op de Olympische 
Spelen in 1928 in Amsterdam en een gouden medaille op de Olympische Spelen in 1932 in  
Los Angeles. In 1938 won Pahud een Kennismaking concours, dat de Duitsers hadden 
georganiseerd ter voorbereiding op de Olympische Spelen dat jaar in Berlijn. 
Op 10 mei 1938 werd Pahud de Mortanges tot commandant van de SROC benoemd29,30. Tijdens 
een oefening in Brabant overkwam hem een ongeluk. Hij was op een varkenskot geklommen om 
de situatie beter te kunnen overzien en bleef toen met zijn sporen ergens achter haken, zodat hij 
van het hok viel. Hij kwam daarbij zeer ongelukkig terecht doordat hij met zijn rechterpols in een 
zeis viel. Er volgde een operatie in Den Bosch. Zijn hand hoefde er weliswaar niet af, maar de 
arm bleef stijf en pijnlijk met een forse beperking van zijn rechterhand. Behandeling in het Militair 
Hospitaal in Utrecht werd noodzakelijk. Het was prins Bernhard die hem toen aanraadde om voor 
verdere behandeling naar Duitsland te gaan, waar een sportarts was die een grote naam had. 
Deze arts had een medisch kamp in Hohenliche. Daar werd Pahud door militaire artsen goed 
geholpen. De ervaring die de ritmeester daarop deed op het gebied van revalidatie zou hem later in 
Nederland goed van pas komen. 
Op 17 juli 1940 plaatste het Rotterdamsch Nieuwsblad een uitgebreid artikel over de nazorg aan 
gewonde militairen onder de kop ‘Waar onze jongens opknappen’. ‘Herstel op landgoed Kareol’, 
gevolgd door ‘Het Vaderland’ op 24 juli 1940 met de kop: ‘Nieuwe gezondheid en geestkracht 
schenkt het Kareol’. Eigenaresse van het enorm grote landgoed Kareol was mej. Bunge, die veel 
in Zwitserland verbleef. Haar eigenlijke naam was Hilde Russag, maar zij werd door de schatrijke 
bankier Bunge na de dood van diens vrouw als zijn dochter geadopteerd31. 
In de mobilisatietijd van 1939 was het landgoed overigens ingericht als noodhospitaal voor de 
opvang van zieke en gewonde burgers die van elders uit Nederland naar Aerdenhout geëvacueerd 
zouden worden. In 1940 stond het goed ingerichte gebouw leeg. Bij zijn zoektocht naar een 
passende bestemming voor dit gebouw ontmoette dr. C. Kroon, kort na de capitulatie op 15 mei, 
ritmeester C.F. Pahud de Mortanges. Dankzij zijn positieve revalidatie-ervaringen in Duitsland gaf 
Pahud de Mortanges zijn steun aan de plannen van dr. Kroon en zo kwam het tot de oprichting 
van het ‘Herstellingsoord van het Nederlandsche Roode Kruis, Kareol’. In de woorden van de 
verslaggever van het Rotterdamsch Nieuwsblad: “Dr. C. Kroon, rustend geneesheer, die met 
voortvarendheid tezamen met den bekenden ritmeester F.C. Pahud de Mortanges de instelling 
leidt, vertelde ons, dat reeds nu duidelijk te merken is, welk een heilzame invloed er uit gaat van 
deze kuur. Toen de mannen vorige week Woensdag arriveerden - er zijn er nu omstreeks vijftig, 
maar er komen nog velen bij - zagen de meesten er bleek, vermoeid en vervallen uit. Het was, om 
zoo te zien, een lusteloos troepje van gedeprimeerden. Maar met den dag veranderde dat.” (…) 
“Bewonderenswaardig is de hulp, die van alle zijden belangeloos wordt gegeven. Niet alleen  
stelde mej. Bunge haar buiten onmiddellijk beschikbaar en werkte het Roode Kruis mee om  
het plan te verwezenlijken, maar ook dr. Kroon en ritmeester Pahud de Mortanges boden hun 
diensten aan.” (...)
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Uitgangspunten voor dokter 
Kroon en commandant 
Pahud de Mortanges waren 
het op harmonieuze wijze 
samenvoegen van beweging 
en rust. Dit kwam ook tot uiting 
in het dagprogramma: Reveille 
om half acht. Om kwart over 
acht ontbijt, waarna om 
negen uur de behandelingen 
begonnen in de vorm van 
massages en oefeningen. 
Zij die al wat verder hersteld 
waren, kregen sport onder 
toezicht van sportleiders. Om 
elf uur was het vervolgens 
koffie drinken, waarna dokter 
Kroon ziekenrapport hield, om 
twaalf uur gevolgd door het 
rapport bij de commandant, 

ritmeester Pahud de Mortanges. Om half één was de lunch, waarna het van half twee tot half vier  
verplicht rusten was op de bedden. Van half vier tot half zes waren er eventueel massage-
nabehandelingen. Vervolgens om half zes warm eten. Tot negen uur konden de revalidanten 
(alhoewel dat woord toen nog niet bestond) vrij wandelen op het enorme landgoed. Maar om 
negen uur moest iedereen binnen zijn, waarna om tien uur het appel volgde. 
Ook elders in het land was het Rode Kruis op zoek naar mogelijkheden voor nazorg van militaire 
oorlogsgewonden. In de zomer van 1940 stelde ir. F.C.C. Baron van Tuyll van Serooskerken van 
Zuylen, landelijk voorzitter van het Rode Kruis, zijn aan de Vecht gelegen buiten ‘Huize Zuylenveld’ 
te Oud-Zuilen (bij Utrecht) daartoe ter beschikking als ‘Herstellingsoord voor Nederlandsche 
Oorlogsgewonden’ (Afb. 6). De baron woonde zelf op het familiekasteel Slot Zuylen, iets verderop 
aan de overkant van de Vecht. 
De opzet van Zuylenveld was om oorlogsgewonden die het hospitaal te Utrecht konden verlaten, 
maar (nog) niet in staat waren hun oude baan of een andere functie uit te oefenen (sprekende met 
de woorden van dokter Broeders, chef van het Rijkshospitaal in Utrecht), hen een aangenaam 
gezond verblijf te verschaffen, teneinde een volledig herstel te verkrijgen32. Het woord revalidant 
bestond in die tijd nog niet. De oorlogsgewonden van Zuylenveld werden reconvalescent 
genoemd33,34. 
Majoor Rooyakkers vertegenwoordigde op Zuylenveld de dagelijkse militaire leiding namens dokter 
Broeders. De sfeer op Zuylenveld was echter totaal anders dan op het andere herstellingsoord, 
Kareol in Aerdenhout. Rangen en standen ontbraken op Zuylenveld. Niemand droeg een uniform. 
Soldaat of officier, ieder had dezelfde rechten en plichten. “Majoor Rooyakkers”, aldus een 
toenmalige reconvalescent, “was een rustige kalme bezadigde vader die ook jong geweest is … 
Hij is ’n man met begrip en wordt door ons begrepen ook al zegt hij niet veel35.”  
De sfeer wordt niet in het minst bepaald door mevrouw Sillevis - Verbeek, die op verzoek van baron 
Tuyll van Serooskerken van Zuylen als directrice de scepter op het herstellingsoord ging zwaaien. 
Mevrouw Sillevis was overigens voor geen kleintje vervaard. Via haar man, directeur van een 
zeepfabriek in Zuilen, weet zij bij andere fabrikanten de nodige noodzakelijke producten zoals olie, 
kaarsen, enz. los te peuteren36. Maar bovenal was zij als een moeder voor de oorlogsgewonden. 
In de woorden van één der bewoners van Zuylenveld in een brief aan Sinterklaas in december 
1941: “Voor ons allen is zij een steun, een vraagbaak, een hulp en op alles weet zij raad, niemand 
van ons deed ooit vergeefs beroep bij haar37.” Menige oorlogsgewonde vond via haar uitgebreide 
netwerk een baan. 

Afb. 6: Huize Zuylenveld. 
Bron: Wikipedia CC BY-SA 3.0.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Rijksmonument26479.JPG
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Op de zolder van Zuylenveld 
werd een revalidatieafdeling 
opgezet. “Met nieuwe benen 
moet het lopen opnieuw 
aangeleerd worden, met 
beschadigde spieren en 
anderszins verminkt, de 
soldaten moeten oefenen 
en oefenen. Daarnaast is er 
tijd voor ontspanning en ook 
arbeidstherapie. Beschilderde 
plankjes hout met de 
Nederlandse driekleur en het 
oranje ‘Je Maintiendrai’36.”

Waar nodig komt ‘Schoevers’ langs of gaan de gewonden in Utrecht naar school. 
Huibert Breitenbach was één van die oorlogsgewonden die voor verder herstel en omscholing 
vanuit het Militair Hospitaal in Utrecht naar het nabije ‘Zuylenveld’ ging. Hij moest van rechtshandig 
linkshandig worden. Zo leerde hij niet alleen linkshandig schrijven in een keurig handschrift, maar 
op de Pitmanschool in Utrecht ook linkshandig typen. In augustus 1942 slaagt Huibert tezamen 
met een andere oorlogsgewonde voor het typediploma (Fig. 3). 
Op de Pitmanschool leerde Breitenbach overigens een meisje kennen, Stien de Vries - zijn latere 
echtgenote - die daar in verband met haar werk bij de PTT een stenocursus volgde. Huibert 
wordt opzichter bij de Rijksgebouwendienst en bleef dat tot zijn pensionering op 65-jarige leeftijd. 
In weer en wind liep hij over de bouwwerken met slechts een colbertje aan en een das om. En 
menig aannemer heeft knoeiwerk over kunnen doen, want de voormalige korporaal Breitenbach 
accepteerde geen broddelwerk. Hij overleed in 1983 op 66-jarige leeftijd ten gevolge van een 
hartinfarct. 
Huibert Breitenbach was mijn schoonvader. 

LANCE CORPORAL HUIBERT BREITENBACH
The Lance Corporal Huibert Breitenbach was one of the first war victims in the early hours of May 
10, 1940 by the German attack on the airfield Schiphol. In the hospital at Amsterdam it appeared 
that he did have a lack in his memory of several weeks. He had several woundings and will be 
disabled for the rest of his life due to his right arm. After been treated in several hospitals he stayed 
for rehabilitation in a civil house of the Red Cross at the river Vecht. He learned there writing and 
typing with his left hand. After a few years he was getting a job as supervisor at the Government 
Buildings Department (Rijksgebouwendienst).
Referenties en noten:
1. Op 6 februari, een dag na zijn benoeming tot opperbevelhebber, werd 

Winkelman bevorderd tot generaal.
2. Bron: Commando Dienstencentra, Bedrijfsgroep Informatievoorziening 

en - technologie, Dienstencentrum Documentaire Informatie, Semi-
Statische Archiefdiensten, (v/h Bureau RIOP) te Kerkrade.

3. Onderstaande gegevens zijn o.a. ontleend aan een artikel van  
J.M. Haegens op de website van de documentatiegroep 40-45.

4. De benaming 7e Fliegerdivision was een eufemisme om te verbloemen 
dat het daarbij ging om een compleet nieuwe eenheid, bestaande uit 
parachutisten en luchtlandingstroepen. Omdat de Luftwaffe uit  
6 Fliegerdivisies bestond, werd met een 7e Fliegerdivisie gesuggereerd 
dat het slechts om een uitbreiding van de Luftwaffe ging. De  
7e Fliegerdivisie zou voor het eerst op grote schaal ingezet gaan worden 
op 10 mei voor de verovering van de Moerdijkbruggen, waarvan het 
cruciaal was dat die in Duitse handen zouden komen voor een snelle 
doorstoot van de 9e Panzerdivisie via Brabant naar de Vesting Holland, 

met als uiteindelijk doel het regeringscentrum in Den Haag. Zowel bij 
de Moerdijkbruggen als bij het Eiland van Dordrecht ondervonden de 
Duitsers echter aanzienlijk meer weerstand dan ze verwacht hadden, 
mede doordat de Lichte Divisie (bestaande uit Wielrijders, Cavalerie en 
Artillerie) conform de geheime instructies van generaal Winkelman op 
10 mei bliksemsnel vanuit Brabant verplaatst was naar Dordrecht en 
omgeving. In de plannen van Winkelman was voor de Peel-Raamstelling 
geen rol van betekenis meer weggelegd. Bron: E.H. Brongers, Opmars 
naar Rotterdam - deel 1, De luchtlanding, uitg. Aspekt, 2004. Brongers is 
luitenant-kolonel b.d.

5. Reinberger had de nadrukkelijke opdracht om - uit 
veiligheidsoverwegingen - per trein te reizen.

6. ‘De Kemphaan’ werd op 16 mei 1940 door de Duitsers gevorderd en bij 
de Lufwaffe ingelijfd.

7. De Leeuw René: Schiphol luchtvaartstad, Unieboek Bussum 1982.
8. Volgens een Noorse bron keerde Van Dijk al op 14 april in Nederland 

terug, zij het zonder passagiers (“On April 8, the aircraft had arrived at 

Fig. 3: Korporaal Breitenbach moest linkshandig leren typen. 

S U M M A R Y
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Fornebo at the end of the afternoon and was to stay overnight. The  
KLM-captain Evert van Dijk witnessed the German attack in the early 
hours of April 9 and soon realised that he would not be able to return 
to the Netherlands. The German occupation forces could not seize 
the aircraft since the Netherlands was a neutral country. Van Dijk was 
therefore allowed to return to Amsterdam without passengers and freight 
on April 14.”)

9. Een gelijknamige neef was Officier van Gezondheid, die als beroepsarts 
de gevechten op de Grebbeberg meemaakte. Een andere neef,  
Hendrik van Marken Lichtenbelt, was marine-arts.

10. Jansen Ab A.: Fliegerhorst Schiphol, onze nationale luchthaven in 
bezettingstijd, deel I In het offensief; uitg. De Bataafsche Leeuw, 
Amsterdam 1966.

11. Bij de Klu wordt een vliegtuig vaak ‘kist’ genoemd.
12. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, 

Gevechtsverslagen en -rapporten, mei 1940, Toegang Den Haag 2006, 
inv.nr. 62.

13. Sirenes kunnen uiteraard niet rijden. Vermeld is de letterlijke tekst in het 
gevechtsverslag van vaandrig Lichtenbelt.

14. Ju = Junker.
15. He = Heinkel.
16. Gebouw a is het bovenste gearceerde gedeelte, juist boven stelling II.
17. Ten gevolge van het bombardement op de nieuwe Alexanderkazerne 

op de Van Alkemadelaan in Den Haag, waar het Cavaleriedepot zijn 
oorlogsbestemming had, en dat omstreeks dezelfde tijd plaats vond 
(04.10 uur) sneuvelden 79 man, vielen 100 gewonden en vonden  
110 paarden de dood. 

18. Dat was de tweede keer in vrij korte tijd dat korporaal Breitenbach ‘een 
engeltje op zijn schouder had’. Nog geen jaar eerder, op 6 juni 1939, 
ontsnapte hij namelijk eveneens aan de dood toen om 09.25 uur in 
de ochtend de DC-2 PH-AKN (de ‘Nachtegaal’) van de KLM tijdens 
een lesvlucht een noodlanding moest uitvoeren. En juist buiten het 
Schipholterrein tot stilstand kwam - na eerst een hek geraakt te hebben -  
op een daar staand militair wachtgebouwtje, waarin zich een negental 
dienstplichtigen bevond. Het wachtgebouwtje werd volledig vernield. De 
Raad voor de Luchtvaart vermeldde in zijn uitspraak daarover: “Enkelen, 
die het ongeval konden voorzien, wisten zich in veiligheid te stellen. 
Zes personen echter werden bij de vernieling van het huisje gewond, 
waarvan één zeer spoedig aan de opgeloopen verwondingen overleed.” 
De negen militairen, aldus de uitspraak van de Raad voor de Luchtvaart, 
waren van het 19e peloton van ‘het Corps Luchtdoelartillerie’.  
De zes gewonden waren de dienstplichtige soldaten P.B. Leusink,  
W.P. Quaks, Van Heeringen, C.A. Prins, J. Tamboer en de dienstplichtige 
korporaal H. Breitenbach. Leusink overleed korte tijd na het ongeval aan 
zijn verwondingen. Dat er niet meer doden waren te betreuren kwam, 
aldus de Raad voor de Luchtvaart, door “... het feit dat de linkerhelft 
van het onderstel nog niet ingetrokken was (…) aangezien tusschen 
de onderzijde van den romp van het vliegtuig en den grond nog eenige 
ruimte aanwezig bleef.” Breitenbach raakte slechts zeer licht gewond. 
Van prins Bernard, die blijkbaar toevallig in de buurt was, kreeg hij - zo 
vertelde zijn weduwe mij - nog een sigaret aangeboden, omdat hij op 
het punt stond flauw te vallen. (Bij een krantenfoto over dit vliegongeval 
waarop prins Bernhard te zien is bij het gecrashte vliegtuig staat 
vermeld dat deze zeer spoedig na het ongeval aanwezig was). Bron 
voor de volledige uitspraak van de Raad voor de Luchtvaart: H. Dekker, 
Opsomming van de bekende ongevallen en incidenten in 1939 op  
www.hdekker.info/Nieuwe%20map/1939.htm

19. Vaandrig Jan-Hendrik Lichtenbelt overleed op 90-jarige leeftijd in februari 
2009 in Canada, waar hij - na een arbeidzaam leven als geoloog - 
tevens een expert was geworden op het gebied van papegaaien. Zie 
http://www.larry-bolch.com/john-lichtenbelt

20. Het boek kreeg als titel: Wij varen! Op 12 mei 1940 met de Johan de Witt 
van Amsterdam naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. 

21. De informatie uit het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis 
(NRK) werd verkregen van Peter Kruit, behandelaar oorlogsnazorg van 
het NRK, die mij ook attent maakte op een tweetal gewondenlijsten bij 
het NIMH, waar Breitenbach op vermeld staat.

22. De tekening van de inspecteur geneeskundige dienst, generaal-majoor 
Van de Roemer, kreeg ik van Hans Houterman van de website  
www.unithistories.com 

23. “Ik heb hier in het dorp geprobeerd mensen te spreken die er misschien 
nog iets van af wisten, maar helaas, elk spoor liep dood.” (Carla de Jong 
van de Historische Vereniging Oud-Beijerland). Zelf heb ik nog gemaild 
met de zoon van de enige nog in leven zijnde broer van Huibert,  
Bram Breitenbach, die in Australië woont. Bram is echter dementerend, 
zodat het spoor ook daar doodliep.

24. Informatie van P. Kruit.
25. In 1938 werd besloten een nieuw Centraal Militair Hospitaal te bouwen 

op het terrein ‘Oog in Al’ in Utrecht. In 1912 was al begonnen met het 
ontwerpen van een nieuw hospitaal, twintig jaar later concludeerde 
een Staatscommissie dat inderdaad een nieuw hospitaal nodig was. 
Uiteindelijk werd de nieuwbouw in 1942 voltooid. Het nieuwe gebouw 
werd echter geen hospitaal, maar hoofdkwartier van admiraal Dönitz. 
Na de Duitse capitulatie bleek dat het gebouw een grote opknapbeurt 
nodig had. Op 3 augustus 1945 werd het gebouw in gebruik genomen, 
nu als hospitaal. Het Duitse Huis aan de Springweg bleef eveneens in 
gebruik als militair hospitaal omdat de ruimte in het nieuwe gebouw niet 
toereikend bleek. De twee hospitalen werden in 1946 samengevoegd en 
gingen verder onder de naam Militair Hospitaal Utrecht (MHU), waarbij 
het ene gebouw de naam Militair Hospitaal Oog in Al kreeg en het 
andere de naam Nevenhospitaal Springweg droeg. Nog geen jaar na dat 
de hospitalen een nieuwe naam hadden gekregen, veranderde de naam 
opnieuw. Het Militair Hospitaal Utrecht ging verder als Centraal Militair 
Hospitaal Utrecht (CMHU). De veranderingen stopten daar nog niet mee, 
want in 1964 werd de naam opnieuw gewijzigd in Militair Hospitaal  
Dr. A. Mathijsen (MHAM). Daarmee werd het hospitaal genoemd naar de 
uitvinder van het gipsverband.

26. De identiteitskaart uit 1948 was uitgegeven door ‘De Chef van den Rijks 
Geneeskundigen Dienst, Namens den Commissaris voor de belangen 
van de v.m. Nederlandsche Weermacht’ en die uit 1950 door ‘De 
Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht, 
Namens de Minister van Oorlog’.

27. Schriftelijke toestemming hiervoor was verkregen van mevrouw 
Breitenbach.

28. E.e.a. overigens conform de geldende voorschriften: tachtig jaar na de 
geboortedatum dan wel bij militairen met een dienstverbandaandoening 
tien jaar na overlijden indien die datum later ligt dan de tachtigjarige 
leeftijd. Huibert Breitenbach overleed in 1983 op 66-jarige leeftijd in zijn 
slaap ten gevolge van - dat was althans de diagnose van de huisarts - 
een hartinfarct. Zijn dossier zal derhalve omstreeks 1998 vernietigd zijn.

29. De tekst in deze alinea is ontleend aan het tijdschrift ‘Wij Huzaren’,  
7e jaargang nr. 2 van juni 1971 alsmede aan het boek van kolonel-arts 
b.d., revalidatiearts W.K.N. van der Meij, Een specialisme in beweging, 
Een eeuw revalidatie vijf decennia VRA, uitg. VRA (Vereniging van 
Revalidatieartsen).

30. SROC = School Reserve Officieren Cavalerie.
31. Van der Meij W.K.N.: Een specialisme in beweging, Een eeuw revalidatie 

vijf decennia VRA.
32. Tijdens de oorlogsjaren heette het militair hospitaal het Rijkshospitaal.
33. Van Scharrenburg W.: Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was, deel III, p. 75. 

De heer Van Scharrenburg was tot voor enkele jaren terug juwelier in 
Zuilen, maar heeft nu van zijn winkel een museum gemaakt: Museum 
Zuilen, waarin onder meer diverse stukken uit de oorlogsperiode 
van Huize Zuylenveld tentoongesteld worden. Er zijn bijvoorbeeld 
voorwerpen en documenten van de heer J. Lith aan het museum 
ter beschikking gesteld. Jan Lith was in de oorlog administrateur op 
Huize Zuylenveld, vervolgens op ‘Bos en Ven’ in Oisterwijk, waarna hij 
hoofd Welzijnszorg op het in 1946 opgerichte ‘Militair Herstellings- en 
Oefenoord’ te Doorn werd (het huidige Militair Revalidatie Centrum). 
Van 1958 - 1969 was Jan Lith directeur van het BNMO-wooncentrum 
in Doorn, in welke functie de auteur hem heeft leren kennen vanuit zijn 
toenmalige werkkring op het M.R.C. Jan Lith overleed in oktober 2009. 

34. Reconvalescentie = herstel van een ziekte.
35. Van Scharrenburg W.: Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was, deel III, uitgave 

W. van Scharrenburg.
36. Hoekstra Auke: Dorpsgenoten in de oorlogsjaren, deel 4, Huize 

Zuylenveld, Herstellingsoord voor Nederlandse Oorlogsgewonden, 
Historische Kring Maarssen, Jaargang 32, nummer 1, februari 2005.

37. Van Scharrenburg W.: Zuilen toen Zuilen nog Zuilen was, deel II, uitgave 
W. van Scharrenburg.
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V E R S L A G

Over verbinding, veerkracht en veteranenzorg 
door dr. Leo van Bergen 

De auteur is medisch historicus (www.leovanbergen.nl).
Artikel ontvangen mei 2019.

Aanleiding
Een aantal maanden geleden vroeg kolonel-arts prof. dr. Eric Vermetten mij om op 8 mei, 
tijdens het 1e Leids Interdisciplinair Psychotrauma Symposium getiteld ‘Een Weg naar 
Verbinding’, als sleutelnootspreker iets te vertellen over militair-psychiatrische zorg in het 
verleden. Die vraag had ook daarmee te maken dat ik momenteel bezig ben met een korte, 
militair-medische biografie van generaal-majoor-arts b.d. Robert Nypels. Die had met zijn 
Nypels-Tans-fonds in ieder geval deels dit symposium mogelijk gemaakt en hij had een 
grote rol gespeeld bij de toegenomen aandacht voor met name de geestelijke problematiek 
van veteranen, iets wat eerder niet het geval was. Wie tot ongeveer de jaren tachtig van de 
vorige eeuw de dienst verliet, moest zich in het geval van fysieke of mentale problemen 
bij de civiele gezondheidszorg melden. Geen probleem dacht ik. Ik ga iets zeggen over 
de psychiatrische zorg (of beter: de vrijwel volledige afwezigheid daarvan) tijdens de 
dekolonisatieoorlog 1946-1949, een mooi actueel onderwerp ook, gezien het feit dat het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een groot onderzoek hebben 
aangevat naar geweldgebruik door Nederlandse militairen in Indonesië tijdens de strijd die 
tot voor kort nog algemeen met de term ‘politionele acties’ werd aangeduid.

Helaas - voor mij dan, wellicht niet voor het publiek - werd mijn rol, naarmate de voorbereidingen 
van het symposium vorderden, verkleind tot een kwartier spreektijd voorafgaand aan de 
sleutelnootsprekers. In dat kwartier, zo mailde Vermetten mij, zou ik behalve over Nypels ook 
iets kunnen vertellen over de kort voor het symposium plaatsgevonden Bevrijdingsdag en de 
aanstaande grootscheepse herdenking bij 75 jaar bevrijding, die in etappes vanaf augustus in het  
gehele land plaatsheeft, trekkend van Zuid naar Noord, met als hoogtepunt uiteraard 5 mei 2020. 
Bovendien moest ik nog iets over veerkracht zeggen, daarbij puttend uit mijn kennis van de 
militaire, de medische en in het bijzonder de militair-medische geschiedenis. En daar kwam dan 
uiteraard nog het thema van het symposium bij: verbinding en dat er een weg naar verbinding is te 
vinden in interdisciplinariteit.

Tot overmaat van ramp zag ik dat mijn bijdrage ook nog eens Rethinking Resilience was gedoopt. 
Dat kon niet anders dan een verwijzing zijn naar het aldus getitelde boek dat Vermetten en ik 
aan het redigeren zijn over de Eerste Wereldoorlog en de medische zorg, met een twintigtal 
bijdragen van internationale, gerenommeerde medisch en militair historici. Daarin wordt het begrip 
veerkracht bekeken vanuit medisch, militair, maatschappelijk en individueel oogpunt. Het zal ijs 
en weder dienende begin volgend jaar verschijnen, waarbij onder die vertraging veroorzakende 
‘ijs en weder’-zaken triest genoeg zich onlangs een mass-shooting op een Amerikaanse 
universiteitscampus voegde, die een onzer contribuanten gelukkig niet fysiek maar wel mentaal 
beschadigde en haar veerkracht behoorlijk aantastte. Mijn bijdrage ging vervolgens over de 
onmogelijkheid over al deze zaken binnen een kwartier wat substantiële en behartenswaardige 
zaken te berde te brengen. Zij werd overigens desondanks hogelijk gewaardeerd. Het navolgende 
is ongeveer wat het had kunnen zijn, als het tijdschema iets coulanter was geweest.

Verbinding en interdisciplinariteit
Na van de eerste schrik na het lezen van Vermettens e-mails te zijn bekomen, dacht ik: ‘Niet bij 
de pakken neer gaan zitten.’ ‘Nu is het uit. Niet meer dralen. Zet je schrap. Nog een ruk’, zoals 

http://www.leovanbergen.nl
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Henriette Roland Holst het lang geleden in haar vertaling van De Internationale formuleerde. 
Tijd om veerkracht te tonen. En het onderwerp van discussie is duidelijk. Verbinding en 
interdisciplinariteit behoren immers tot de wezenskenmerken van de militair arts. Hij of zij verbindt 
immers niet alleen wonden, maar ook twee disciplines die op het oog zeer tegenstrijdig zijn. De 
militair die bevolen kan worden met zijn wapens levens te nemen en de arts die met zijn pillen 
en scalpel probeert levens te redden. De militair die er belang bij heeft precies te weten of zijn 
ondergeschikten of kameraden iets mankeren en zo ja wat dan, en de arts die heeft gezworen 
dergelijke informatie niet wereldkundig te maken. De militair die opgeleid wordt om mensen schade 
toe te brengen en de arts bij wie het ‘geen schade toebrengen’ prominent in de Hippocratische eed 
staat. Niet voor niets zijn in het verleden hierover de nodige rechtszaken gevoerd - zeker als  

geslachtsziekte de aandoening was waarover de 
officier van gezondheid diende te berichten1 - en 
niet voor niets zijn er vele artikelen over deze al 
dan niet vermeende discrepantie geschreven; niet 
alleen door officieren van gezondheid in militair-
geneeskundige bladen zoals het Nederlands Militair 
Geneeskundig Tijdschrift of de voorlopers daarvan2, 
maar ook door civilisten in algemeen-medische 
tijdschriften zoals het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Zeker de oud-hoofdredacteur van  
dit laatste tijdschrift, Herman Pinkhof (Fig. 1),  
sprak decennialang een geducht (en voor de 
militair arts niet altijd even prettig) woordje mee3. 
En daar kunnen dan nog delen van juridische 
proefschriften aan worden toegevoegd4. Niet voor 
niets ook weigerde in 1971, de tijd van zogenoemd 
langharig werkschuw tuig, Vereniging voor 
Dienstplichtige Militairen, Bond voor Dienstplichtigen 
en Vietnamoorlog, een hele groep dienstplichtige 
artsen, op dat moment in opleiding te Neerijnen, 
de militaire eed af te leggen tenzij ze de garantie 
kregen dat bij conflict tussen de medische en de 
militaire eed Hippocrates altijd boven Mars zou 
prevaleren5.

De discussie over Mars en Hippocrates
In de vanaf eind negentiende eeuw hierover gevoerde discussie is menig standpunt ingenomen, 
variërend van ‘ik ben militair en heb met de medische eed dus niets te maken’6, via: ‘er is 
helemaal geen conflict tussen beide’7, tot het zojuist genoemde ‘ik ben arts en heb dus alleen 
met de medische eed van doen’. Dat dit zo is, is niet vreemd, want ieder mens is anders. Iedere 
militair is anders. Iedere arts is anders en dus is ook iedere militaire arts anders. Als dan verder 
wordt bedacht dat ook nog eens iedere oorlog anders is, om telkens verschillende redenen wordt 
aangevangen en iedere keer met andere middelen en strategieën en tactieken wordt uitgevochten, 
en dat dit dan ook nog eens plaatsheeft in een steeds veranderende maatschappelijke context, dan 
is het niet verwonderlijk dat het standpunt over de vraag of een militair arts een militair met scalpel 
of een arts in uniform is, niet alleen per individu, maar ook nog eens per tijd verschilt.

Eind negentiende eeuw, nadat de medische opleiding door de geneeskundige wetten van 
Thorbecke van 1865 was geacademiseerd, verdween de specifieke militair-medische opleiding 
- die gestalte had gekregen in de Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen te Utrecht (en 
later wegkwijnend te Amsterdam)8 (Fig. 2) - van het toneel. Hierdoor vond een vrij groot deel 
van de artsen die de wapenrok aantrokken dat zij meer arts dan militair waren; of in ieder geval 

Fig. 1: Hermanus Pinkhof (1863-1943).
Bron: https://www.geni.com

https://www.geni.com/people/Hermanus-Pinkhof/6000000013364682193
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van de artsen die zich in het 
hierover plaatshebbende 
debat mengden. Dat debat 
was in 1899 begonnen door 
officier van gezondheid 
W.H.L. Borgerhoff Mulder9, 
naar aanleiding van het 
proefschrift Het Geheim van 
den Medicus van de jurist 
J.N.J.E. Thijssen10, ook al was 
dat toen reeds negen jaar oud. 
In de daaraan voorafgaande 
tijd van de Rijkskweekschool 
was dat wel anders. Toen werd 
er bijvoorbeeld nog onderricht 
gegeven in het gebruik van 
zaken als de blinderende helm 
van Ballingall, de laars van 
Hutchinson en de oordekkers 
van Kerst, inderdaad, een 
Nederlandse vinding. Ik zal 
niet ingaan op de specifieke 
kwaliteiten van deze middelen, 
maar kan wel verklappen 
dat die met de woorden 
‘medische marteling’ behoorlijk 
adequaat zijn te omschrijven. 
Zij waren ook niet bedoeld om 
te genezen maar om een al 
dan niet vermeend simulant 
te dwingen zijn bedrog op te 
geven. De uitvinder van de 
helm, de Schotse militair chirurg 
Sir G. Ballingall (1780-1855), 
omschreef simulanten als 
‘worthless characters’11, en op 
de laars waren de woorden 
‘Straf voor bedriegers’ te lezen12.

Deze houding, de houding van de militair met scalpel, maakte in de van eerst mobilisatie  
(1914-1919) en daarna oorlog (1940-1949) vergeven eerste helft van de twintigste eeuw een fikse 
come-back. Daarvan werd, ik zou bijna zeggen: uiteraard, met name de soldaat met psychische 
problemen de dupe. Hij moest snel worden genezen - lees: inzetbaar worden gemaakt - en het 
toebrengen van pijn werd daarvoor een bij uitstek geschikt middel geacht, bijvoorbeeld door middel 
van elektriciteit13. Oorlog zelf werd daarbij niet als veroorzaker van de psychische problemen 
gezien. Terwijl je tegenwoordig bijna als niet normaal wordt beschouwd als je niet gek wordt van 
oorlog, werd toentertijd die mogelijkheid zoveel als maar mogelijk gebagatelliseerd of zelfs ronduit 
ontkend. Als er al een verband was, dan was oorlog op zijn best de vonk die de reeds aanwezige, 
vrouwelijk genoemde zwakheid had doen ontvlammen in wat fysiek gezien toch een man moest 
worden genoemd. Als daadwerkelijke oorzaak werd gewezen op algeheel maatschappelijke 
degeneratie - ook tot uiting komend in welig tierende geslachtsziekten en wijdverbreid  
alcoholisme - en een daar weer uit voortspruitende, individuele karakterzwakte14.

Fig. 2: Gezicht op de toegangspoort tot ’s Rijks Kweekschool voor Militaire  
Geneeskundigen en het Groot Rijks-Hospitaal te Utrecht. Kleurenlitho 1859-60  
(uitgever: Broese, J.G.). 
Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 38260.
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Als bij die pijnlijke therapie, 
die door de linguïstisch 
altijd vindingrijke Duitsers 
Überrumpelungsmethode  
(Fig. 3) werd genoemd, bleek 
dat de patiënt wel heel snel 
genas en in feite de boel 
dus voor het lapje had lopen 
houden in de hoop een tijdje 
rust van de fronthectiek te 
verkrijgen, dan was dat al 
helemaal het gevolg van 
degeneratie en karakterzwakte. 
Simulanten, dienstweigeraars, 
pacifisten: het waren allemaal 
psychiatrische gevallen en 
zeer zeker geen medelijden 
opwekkende psychiatrische 
gevallen15. Een echte vent 
deed zoiets immers niet.

Pijn zou ervoor kunnen zorgen dat de man in hen weer ontwaakte en zou hem in ieder geval het 
front boven het hospitaal laten verkiezen. Het was met andere woorden de taak van de arts om de 
kerel in de doorgedraaide of simulerende, vervrouwelijkte soldaat te herstellen waarbij ‘soldaat’ ook 
nog eens de definitie van ‘man’ was. Frontdienst was daarmee zowel doel als onderdeel van de 
therapie. Of dit alles heeft geholpen ligt aan de definitie van het woord ‘helpen’. Ja, het hielp in die 
zin dat inderdaad velen spoedig het front, of in ieder geval de wapenfabriek, boven het hospitaal 
gingen verkiezen, maar van genezen in die zin dat de achterliggende problematiek fiks was 
aangepakt, was geen sprake16.

Veerkracht
Het is een zeer gerechtvaardigde vraag of de veerkracht van de soldaten door deze therapie en 
de erachter liggende instelling was geholpen en het voor de hand liggende antwoord ‘nee’ is met 
aan zeker grenzende waarschijnlijkheid ook het juiste antwoord. En dat geldt niet alleen voor 
de neurotici zelf, maar ook voor hun collega’s. Die wisten maar al te goed wellicht het volgende 
slachtoffer te kunnen zijn. Bovendien leidde deze instelling ook nog eens tot het zoveel als mogelijk 
onthouden van oorlogspensioenen door de neurotici het stempel ‘ziek’ in plaats van ‘gewond’ 
te geven. ‘Ziek’ betekende namelijk ‘niet ziek of gewond als gevolg van oorlog’, en ‘gewond’ 
betekende ‘wel ziek of gewond als gevolg van oorlog’. Wie ziek was had geen recht op een 
oorlogspensioen, immers: ziek worden kon altijd en overal17. Hier kwam als achterliggende reden 
nog bij dat werd gedacht dat juist het vooruitzicht op een uitkering tot de neurose leidde en dat het 
krijgen van een uitkering de wil tot genezing wegnam18.

Het was hulp gebaseerd op wantrouwen, zoals we dat heden ten dage kennen van instanties als 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de 
overheid in het algemeen. Het idee van een frauderende minderheid vormt hierbij het uitgangspunt 
van beleid. Daarbij wordt steevast als beleidsrechtvaardiging gewezen op een aantal ‘schandalig’ 
genoemde zaken (beschuldigingen die bij nader onderzoek weliswaar deels terecht blijken, maar 
ook deels verklaarbaar en deels vaak meer het gevolg van vergissing en onwetendheid dan van 
moedwillige fraude zijn). Door een harde aanpak zou dit soort schandalen in de toekomst als 
vanzelf verdwijnen! Maar als dat al gebeurt, is het korte-termijnsucces. Op de lange termijn is 
beleid gebaseerd op vertrouwen beter voor in ieder geval de individuele veerkracht van de  
niet-frauderende meerderheid.

Fig. 3: Überrumpelungsmethode (Kaufmann-kuur).
Bron: Magnus-Hirschfeld, Sittengeschichte des Weltkrieges.
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Vechten voor vrede?
Voor Nederland werd het hoogtepunt, of zo u wil: het dieptepunt, van deze instelling bereikt tijdens 
de gememoreerde strijd in Indonesië 1946-1949, waarin een psychiater zelfs strafkamp met 
heropvoeding voorstelde voor al degenen die even psychisch genoeg van de oorlog hadden19. 
Het is overigens, tezamen met de tiendaagse veldtocht tegen het afgescheiden België in 1831, en 
de oorlogen tegen bijvoorbeeld Atjeh (1873-1910) en Lombok (1894), deze oorlog die bewijst dat 
degene die voor het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht in 2014 de leuze ‘200 jaar 
vechten voor vrede en vrijheid’ heeft verzonnen, nodig een paar extra geschiedenislesjes moet 
gaan volgen. Militairen, ook Nederlandse militairen, hebben niet altijd gevochten voor vrede en 
vrijheid, maar ook ter onderwerping en onderdrukking. En als ze zelf al dachten dat wel te doen, 
is het nog maar de vraag of de bevolking van het land waar zij naar toe waren gestuurd, er ook zo 
tegen aankeken. Het evenals het woord ‘vrijheid’ van ‘vrij’ afgeleide woord ‘bevrijding’ is zeker niet 
het woord dat altijd bij een bevolking van een bepaald land over de lippen komt als militairen dat 
land binnenkomen (of intern de macht overnemen).

Zeker, de geallieerde soldaten hebben 75 jaar 
geleden Nederland bevrijd. Zo zagen zij dat zelf 
en zij werden - in ieder geval door de overgrote 
meerderheid - ook als bevrijders ingehaald. Maar 
in de latere Oostbloklanden werd - zelfs als de 
Russische troepen zichzelf wel als bevrijders van 
onder het nazistische juk zuchtende volkeren 
beschouwden - al vaak een stuk minder feestelijk 
gekeken naar de met een rode ster op de helm 
getooide soldaten en, zo bleek al snel, volkomen 
terecht. Verder heeft het door militair geweld, zeg 
maar: oorlog, afdwingen van vrede altijd al iets 
van een contradictie in zich gedragen en zal dat 
ook altijd blijven dragen, zeker als, in navolging 
van de polemoloog Johan Galtung20 (Fig. 4), het 
woord ‘vrede’ breder wordt opgevat dan louter de 
afwezigheid van oorlog en ook de inclusie van 
de afwezigheid van redenen tot oorlog behelst, 
zoals sociale, economische en/of politieke 
onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Het oplossen 
hiervan is iets waarvoor militair ingrijpen niet kan 
zorgen.

Provo en het atoom
Na de dekolonisatieoorlog volgde wederom een 
ommekeer, waarbij als oorzaken enerzijds naar  

de atoombom en anderzijds naar wat ik maar even ‘de jaren zestig en zeventig’ zal noemen,  
kan worden gewezen. De twee, respectievelijk little boy en fat man genoemde bommen die in 
augustus 1945 op Hiroshima en Nagasaki waren gedropt en die reeds binnen enkele maanden 
250.000 doden tot gevolg hebben gehad, maakten voor velen duidelijk dat er in een volgende 
oorlog van medische hulp wellicht geen sprake kon zijn, al was het maar omdat bij gebruik van 
nucleair wapentuig - dat al snel nog veel en veel krachtiger werd dan de twee voornoemden -  
ook de medici zelf ziek, zwak, misselijk en waarschijnlijk zelfs gewoonweg hartstikke dood zouden 
zijn. Bovendien zou van wat voor medische infrastructuur dan ook, geen sprake meer zijn21. 
Daarbij trok in de jaren zestig en zeventig een minderheid van hippies, provo’s en PSP’ers het hele 
politiek-maatschappelijke debat naar links, zoals nu een minderheid van boze witte mannen en 
enkele vrouwen het hele politiek-maatschappelijke debat naar rechts trekt.

Fig. 4: Johan Galtung.
Bron: https://www.rightlivelihoodaward.org

https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/johan-galtung/
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Robert George Nypels
Rob Nypels (Fig. 5) was een product van die tijd, 
voor het eerst actief als militair arts eind jaren vijftig, 
begin jaren zestig. Hij is daarbij een verbinding van 
twee zaken, het militaire en het medische, die hij 
geen van beide zeer bewust en vanuit een onstilbare 
passie had uitgekozen22. Dat hij arts werd, was min 
of meer toeval. En dat hij daarna militair arts werd, 
was nog veel toevalliger. Het was een speling van 
het lot. Het leven gaat soms zoals het gaat. Hij is 
een typische arts in uniform, kleinzoon van een 
generaal-majoor die in Atjeh had gevochten en 
zoon van een man die juist daardoor een hekel had 
aan alles wat naar het militaire riekt. Maar toen hij 
eenmaal had besloten de witte jas van de specialist 
in te ruilen voor het uniform van de officier van 
gezondheid was hij vastbesloten de soldaten die 
aan zijn zorg waren toegewezen, die zorg zo goed 
en zo kwaad als maar mogelijk te verlenen, waarbij 
het belang van die zieke of gewonde soldaat voorop 
stond. Vandaar ook zijn latere bemoeienis met de 
zorg voor veteranen en de met name geestelijke 
problemen die zij ondervonden.

Veteranenzorg
De mannen en vrouwen die hij bij heeft gestaan en heden ten dage door zijn opvolgers worden 
bijgestaan, verschillen onderling al evenzeer van elkaar als de militaire artsen en ook dit is 
weer deels te verklaren door persoonlijk karakter en ideeën aan de ene en sociale omgeving 
aan de andere kant, zoals ook de mate van hun veerkracht deels uit individuele en deels uit 
omgevingsfactoren is te verklaren. Sterker: ook de sociale omgeving zelf kent zijn eigen mate van 
veerkracht die weer van invloed is op de individuele veerkracht.

Een van die omgevingsfactoren is de wijze waarop tegen veteranen na afloop van een inzet wordt 
aangekeken (een factor overigens die vaak als veel negatiever wordt voorgesteld dan zij in feite is). 
Voor deze perceptie lijkt de rol van de militairen die er in vochten, niet eens van zeer groot belang 
tenzij er aantoonbaar de nodige misdaden zijn begaan. Van groter belang is of achteraf die oorlog 
op zichzelf als rechtvaardig of onrechtvaardig wordt beoordeeld. Dat standpunt kan in de loop van 
tijd overigens diepgaand veranderen, met Indonesië 1946-1949 als duidelijkste voorbeeld. Eerst 
werd die strijd, enigszins gechargeerd, gezien als ‘ordehandhaving waarbij twee politionele acties 
noodzakelijk waren, die zijn uitgevoerd door dappere, maar helaas na een tijd door de politiek in de 
steek gelaten soldaten’. Wederom enigszins gechargeerd, veranderde dit na een aantal decennia 
in ‘een oorlog, uitgevoerd door misdadigers, onder wie oud-nazi’s, waarmee werd gepoogd de 
rechtvaardige vrijheidsdrang van een volk in de kiem te smoren’.

Maar naast maatschappelijke perceptie spelen ook individuele beweegredenen en individuele acties 
een rol. Sommige militairen zoeken de krijgsmacht op vanwege het lonkende avontuur, anderen 
voelen zich aangetrokken door de techniek, weer anderen willen in geval van nood het eigen land 
kunnen helpen verdedigen of juist iets voor de wereld en autochtone bevolkingen betekenen. 
En er zijn er ook die domweg gek zijn op wapens en schieten heel leuk vinden23. Het staat buiten 
kijf dat ook zij, dat ook Nederlandse krijgslui, in het verre en nabije verleden op zijn minst morele, 
maar ook harde volken - en oorlogsrechtelijke grenzen te buiten zijn gegaan - en dat waren  
niet louter militairen die in de laatste categorie vallen. De vraag is echter wat dit voor effect 

Fig. 5: Robert Nypels.
Bron: LvB.
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op de zorg heeft; of dit überhaupt effect op de zorg mag hebben. Wat mij betreft niet, waarbij 
aangetekend dat dit los staat van eventuele strafvervolging.

Na terugkeer van een missie mogen voor hulpverlening aan fysiek of psychisch gewonde 
militairen perceptie noch motivatie noch activiteit een rol spelen. Behalve vanwege de medische 
neutraliteit, is dat het gevolg daarvan dat geen van drieën wegnemen dat zij zijn uitgezonden door 
onze regering, daarmee min of meer door onze maatschappij en dus door ons zelf. Dit betekent 
dat zij na terugkeer recht hebben op hulp bij problemen die uit die verordonneerde inzet zijn 
voortgekomen. Maatschappij en krijgsmacht zijn nu eenmaal, of men dat nu leuk vindt of niet, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden; althans in de parlementaire democratie die Nederland is. 
In die verbinding en in die hulp, en dan met name in de wijze hoe daaraan vorm en inhoud wordt 
gegeven, ligt een groot deel van de maatschappelijke en individuele veerkracht verborgen. In 
het bepalen van die vorm en inhoud speelt de militaire arts een niet te miskennen rol. Daarbij is 
met name het antwoord dat hij of zij formuleert op het dilemma dat onlosmakelijk is verbonden 
aan zijn interdisciplinariteit van militair én arts en aan de daaruit voortkomende problematiek van 
gehoorzaamheid aan officierseed én artseneed, van wezenlijk belang.

Eind september 2019 verschijnt bij uitgeverij Vantilt Leo van Bergens nieuwste boek:  
Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 1795-1950. De vraag of de 
militaire arts in de eerste plaats militair of in de eerste plaats arts is, is een daarin één van 
de rode draden, zoals de titel van het boek al aangeeft.

ABOUT CONNECTION, RESILIENCE AND VETERANS CARE

At 8 May 2019 in Leiden, Netherlands, the 1st Interdisciplinary Psycho-trauma Conference took 
place. The theme of it was interdisciplinary connections. Leo van Bergen, medical historian, saw 
the military doctor as exemplary for this, connecting two disciplines in many ways contradictory 
to each other: the wounding and killing soldier and the healing doctor. He thereupon pictured the 
different ways military doctors from 1850 to 1980 had looked upon their trade, focusing on which 
of the two in their eyes was more important: the military men or the physician. For this not only 
personal ideas and character were important, but societal circumstances as well. Furthermore he 
went into the way society looked upon veterans focusing on the perception society perceived the 
wars in which they had fought. He concluded by arguing that no matter the character of the war 
itself, societies perception and the ways military (wo)men had behaved in it, when coming back 
and suffering from physical or mental problems resulting from their service, they had the right to be 
treated properly for it was the society’s government, and therefor - at least in a democracy - society 
itself, that had send them there.
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militaire artsen, 19-4-71 (Geheim).

6. Romeyn D.: Voordracht over “het ambtsgeheim van den Officier van 

Gezondheid”. Militair Geneeskundig Tijdschrift, 3, 1899, pp.169-186.
7. Borgerhoff Mulder W.H.L.: Het bewaren van het beroepsgeheim 

door den Officier van Gezondheid, Militair Geneeskundig Tijdschrift, 
3, 1899, pp. 1-29.

8. ’s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht 
(1822-1865), red. D. de Moulin. Amsterdam, 1988.

9. Borgerhoff Mulder: a.w., 362.
10. Thijssen: a.w.
11. Ballingall George: Outlines of Military Surgery. Edinburgh, 1855,  

p. 603.
12. Van Hasselt A.W.M.: Handleiding tot de leer van het van het militair 
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Aansluiting vinden bij je doelgroep: Entertainment Education voor 
gezondheidsbevordering
Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker binnen de 
gezondheidszorg. Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om 
kwetsbare groepen te betrekken bij gezondheidsthema’s. Wil jij 
laaggeletterde cliënten bereiken met jouw gezondheidsboodschap? Of 
mensen die niet spontaan zoeken naar medische informatie. Leer dan 
alles over Entertainment Education (EE).
Voor wie: gezondheid(communicatie) professionals, beleidmakers 

en onderzoekers die die aansluiting willen vinden bij hun 
doelgroep en Entertainment Education willen inzetten voor 
gezondheidsbevordering.

Datum: 10 september en 8 oktober 2019, Utrecht

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische 
problematiek
Veel rokers hebben de wens om ooit te stoppen. Ook mensen 
met psychiatrische problemen hebben deze wens, maar onder 
zorgprofessionals heerst terughoudendheid en behandelpessimisme. 
Wil jij je kennis en vaardigheden vergroten om deze doelgroep te 
kunnen steunen in hun wens te stoppen met roken? Doe dan deze 
module.
Voor wie: huisartsen, (long-) verpleegkundigen, praktijkondersteuners, 

medisch specialisten, bedrijfsartsen, coaches, persoonlijk 
begeleiders GGZ en andere zorgprofessionals die rokers met 
psychiatrische problematiek willen adviseren en/of begeleiden 
bij het stoppen met roken.

Datum: 10 september 2019, Utrecht

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Arbo-onderzoek laat zien dat ca. 4% van de werknemers 
geneesmiddelen slikt die de rijvaardigheid en het reactievermogen 
op het werk beïnvloeden. Als arts of verpleegkundige heb je een 
belangrijke taak om gevaarlijke situaties te helpen voorkomen. Dat 
vereist actuele kennis van zaken! Leer meer over het inschatten 
van risico’s van geneesmiddelengebruik in het verkeer. En over hoe 
medicijnen het werk positief of negatief kunnen beïnvloeden. En welk 
advies je dan geeft.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

huisartsen en medisch adviseurs die adviseren over 
geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk.

Datum: 16 september 2019, Utrecht

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen
Tegenstrijdige belangen en/of botsende karakters leiden gemakkelijk tot 
conflicten. Ook professionals in de public en occupational health komen 

hiermee in aanraking. Versterk je vaardigheden en leer in deze situaties 
adequaat op te treden.
Voor wie: sociaal geneeskundigen en andere professionals in de public 

en occupational health
Datum: 23 september en 7 oktober 2019, Utrecht

COPD en belastbaarheid
Ongeveer één miljoen Nederlanders heeft een chronische longziekte, 
zoals COPD. Zij worden in hun werk belemmerd door een gebrek aan 
lucht. Leer hoe je mensen met COPD het best kunt begeleiden zodat 
ook zij gezond en prettig kunnen werken. Je leert werken met de NVAB-
richtlijn COPD.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, medisch adviseurs en 

arboverpleegkundigen
Datum: 24 september 2019, Utrecht

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers (nieuw)
Facebook en Twitter hebben gelijkgestemden met elkaar verbonden in 
online communities. Vaak zijn die georganiseerd rond niche-thema’s, 
zoals sport of voeding. Hierin zijn ook social influencers (bloggers 
en vloggers) actief. Leer hoe je met hen kunt samenwerken om je 
boodschap bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.
Voor wie: professionals in de publieke gezondheid die de mogelijkheden 

willen verkennen van samenwerking met zogenaamde social 
influencers.

Datum: 24 september 2019, Gouda

Letsels en letselrapportage
Forensische medische expertise bij letsels en geweldsdelicten is 
onmisbaar in de keten van het strafrecht. Wil je meer weten over 
forensisch medisch onderzoek bij letsels? Wil je leren hoe je de mate 
van geweldinwerking op het menselijk lichaam herkent? En wil je je 
oefenen in maken van een letselrapportage? Doe dan deze tweedaagse 
module.
Voor wie: forensisch artsen
Datum: 25 september en 2 oktober 2019, Utrecht

Professioneel presenteren
Boeiend en overtuigend presenteren kun je leren. In deze module leer 
je hoe je een aansprekende, interactieve presentatie geeft zonder dat je 
nog last hebt van plankenkoorts.
Voor wie: professionals in de public en occupational health die zich 

(verder) willen bekwamen in het geven van presentaties voor 
groepen.

Datum: 1 en 29 oktober 2019, Utrecht

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
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Montreal, 2017, p. 7.

19. Kramer W.: Een jaar militaire psychiatrie bij troepeneenheden der 
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20. Galtung Johan: Geweld, vrede en vredesonderzoek.  
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pp. 32-78.

21. Zie bijv.: British Medical Association: The Medical Effects of Nuclear 
War. Chichester, 1983.  
De Fatale Epidemie. Artsen over de gevolgen van een beperkte 
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 5, mei 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
Aan de lijst landenadviezen zijn de volgende nieuwe adviezen toegevoegd; Duitsland [oefening Green 
Griffin], Roemenië [oefening Swift Respons 2019] en Spanje [oefening Dynamic Mariner]. In landenadviezen 
worden de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve maatregelen vermeld voor het 
betreffende land/gebied. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Update advies zikavirus
De directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid heeft begin 
april een nieuwe adviesnota uitgegeven met betrekking tot het voorkomen van mogelijk ernstige 
gezondheidsproblemen bij defensiepersoneel en hun partners, die geplaatst zijn in of deelnemen aan 
oefening of training in gebieden waar het zikavirus voor kan komen. Het vorige advies is aangepast  
omdat een minder stringent advies te rechtvaardigen is op basis van statistieken en onderzoeken uit  
zika-endemische gebieden. Het huidige advies is afgestemd met het Amsterdam Medisch Centrum, in 
de persoon van kapitein ter zee-arts C. Stijnis en algemeen militair arts luitenant ter zee-arts 2 OC  
N.C.M. Verzandtvoort.

Richtlijnen/instructies
Aanpassing RMG/043 ‘Preventieve gezondheidszorg voor inzet van personeel in missies of 
oefengebieden buiten Nederland’
Vooruitlopend op de volledige herziening van de RMG/043 en de gelijktijdige omzetting van deze 
richtlijn naar een Instructie Militair Geneeskundige Autoriteit zijn er vast twee wijzigingen van kracht. De 
bewaartermijn van de uitslag van het pre-deployment onderzoek wordt verlengd tot 1 jaar (zie paragraaf 
4.2.1 en 4.2.2) en het door het Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf ontwikkelde formulier ‘Geneeskundig 
onderzoek bij operationele inzet buitenland’ vervangt de ‘Vragenlijst screening ter voorbereiding op verblijf  
in operatie- of buitenlandse oefengebieden’ uit bijlage A van de RMG/043. 

Intrekken HMA/002 ‘Voorbehouden handelingen’ 
De HMA-aanwijzing 002 ‘Voorbehouden handelingen’ gaat in op regelgeving rondom bepaalde medische 
handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen indien zij worden uitgevoerd door 
ondeskundig personeel en derhalve zijn voorbehouden aan daartoe bevoegd en bekwaam personeel.  
De voorwaarden waaronder voorbehouden handelingen mogen worden uitgevoerd is aan regels 
gebonden, welke wettelijk zijn vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG). Via deze wet is voldoende duidelijk wie onder welke omstandigheden bepaalde voorbehouden 
handelingen zelfstandig mag initiëren en uitvoeren of hoe deze eventueel in opdracht van bevoegden 
onder specifieke voorwaarden mogen worden uitgevoerd door niet zelfstandig bevoegden, ook door niet 
BIG-geregistreerden. De vertaalslag naar Defensie in de HMA/002 heeft daarom geen meerwaarde, zodat 
deze is ingetrokken. 

Jaarverslagen
Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) jaarverslag 2018
Woensdag 15 mei is het IMG-jaarverslag 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De IMG stelt vast  
dat in 2018 weer ruimte ontstond om de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg te verbeteren en aan  
de passen aan de eisen van deze tijd. De IMG concludeert dat er in de operationele keten te weinig 
algemeen militair verpleegkundigen zijn. Dat komt vooral door de grote uitstroom. De IMG waarschuwt 
verder dat middelen en methodes voor militair geneeskundige opleidingen en trainingen achterblijven 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/A100894-025%2020190430%20Landenadvies%20Duitsland%20Green%20Griffin_tcm4-1421377.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/A100894-018%2020190425%20Landenadvies%20Roemenie%20%5BSwift%20Respons%5D_tcm4-1421380.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/A100894-026%2020190430%20Landenadvies%20Spanje%20%5BDynamic%20Mariner%5D_tcm4-1421379.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019011150%20update%20Zika_tcm4-1283838.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/RMG%20043%20met%20addendum_tcm4-963147.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/FO%20173.1%20-%20Formulier%20Geneeskundig%20onderzoek%20bij%20operationele%20inzet%20buitenland_tcm4-1337392.docx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019025985%20Intrekken%20aanwijzing%20HMA%20002_tcm4-1421851.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019-05-15%20IMG-jaarverslag%202018_tcm4-1422449.pdf
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bij die in de burgermaatschappij. Zo zijn met de huidige ICT-middelen innovatiemogelijkheden beperkt. 
Defensiecateraar Paresto kreeg na meerdere inspecties opnieuw het vertrouwen. Door infrastructurele 
aanpassingen verbeterde de voedselveiligheid. De IMG meldt dat deze opgaande lijn wel moet 
worden voortgezet. In 2019 wordt een nieuw managementsysteem ingevoerd om de voedselveiligheid 
defensiebreed te borgen. 

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) jaarverslag 2018
Het IGK-jaarverslag over 2018 is eveneens op 15 mei aan de Tweede Kamer aangeboden. De IGK 
adviseert in te zetten op het terugwinnen van vertrouwen van het personeel. De vullingsgraad baart 
de IGK de grootste zorgen. Ondervulling is vaak de oorzaak van andere problemen zoals werkdruk, 
opleidingstekorten en veiligheidskwesties. De concurrentiepositie van Defensie moet worden verstevigd en 
de IGK vindt het daarom zaak om bij budgetverhogingen niet alleen te investeren in wapensystemen, maar 
ook substantieel in mensen. Naast een adequaat vergoedingensysteem, moeten basisvoorzieningen zoals 
goede uitrusting en tijdige opleidingen, maar ook een goed loopbaanperspectief, kloppen.

MGZ 2020
Update deelproject MMM/OTC
Binnen het deelproject mensen, middelen, manieren (MMM)/opleiden, trainen, certificeren (OTC) is na de 
kick-off in april veel informatie verzameld over de documenten die bij de krijgsmachtdelen en eenheden 
binnen de geneeskundige dienst al bestaan. Dit blijkt een goudmijn van honderden doctrines, protocollen, 
handleidingen e.d. te zijn! De volgende stap is om samen te bekijken waar de overlap zit, wat nog actueel 
is en wat nog ontbreekt. Rond eind juni hoopt het programmateam inzichtelijk te hebben welke gaten er 
met prio gedicht moeten worden, welke zaken met prio geactualiseerd moeten worden, maar ook welke 
waardevolle informatie al binnen de organisatie bestaat die voor iedereen inzichtelijk en dus beschikbaar 
moet komen.

Update m.b.t. de Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV)
Tijdens de jaarlijkse Dag van de verpleging op donderdag 16 mei heeft kolonel b.d. Bert Hendriks, 
projectleider Personeel MGZ 2020, de stand van zaken toegelicht naar aanleiding van de consensusdag 
AMV die op 6 maart jl. is gehouden.
De volgende punten hebben de revue gepasseerd:
•	 Een verslag van de bijeenkomst, inclusief de presentaties van de operationele commando’s (OPCO’s) en 

een aantal relevante P&O-documenten van 6 maart 2019 is te vinden via intranet. 
•	 De Nota ‘Governance in de zorg’ van 21 december 2018 geeft duidelijke rollen aan de stafarts OPCO 

(regie personeelslogistiek) en Militair Geneeskundige Autoriteit (harmonisatie).
•	 Binnen de Hoofddirectie Personeel (HDP) wordt gewerkt aan het uitwerken van mandaten naar 

aanleiding van de Governance nota, het aanpassen van de toelagen structuur en alternatieve 
aanstellingsvormen. 

•	 De OPCO’s nemen initiatieven om de AMV uit te leggen hoe de toekomst m.b.t. loopbaanmogelijkheden 
eruitziet. Zij doen dat door middel van roadshows (Commando Landstrijdkrachten) en 
informatiebijeenkomsten (Commando’s Lucht- en Zeestrijdkrachten). Dit alles gaat plaatsvinden 
voorafgaande aan het zomerverlof. Tevens wordt gestart met het houden van individuele 
loopbaangesprekken, zodat individuele wensen en organisatiebehoeften beter op elkaar afgestemd 
kunnen worden.

•	 Er wordt hard gewerkt aan een informatieboekje voor de AMV, dat niet alleen voor wervingsdoeleinden 
is bedoeld, maar ook om de AMV te informeren over mogelijkheden binnen de OPCO’s. Oogmerk is het 
boekje uiterlijk januari 2020 beschikbaar te hebben.

•	 Er komt een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) artikel 3-team met als hoofdtaak het 
versterken van de P-logistiek voor BIG-geregistreerd militair personeel; door te inventariseren, adviseren, 
harmoniseren en te rapporteren aan de stafarts en aan de Militair Geneeskundige Autoriteit. Dit team zal 
bestaan uit vier personen en is naar verwachting in januari 2020 operationeel. 

•	 Er wordt een voorstel geschreven voor een getrapte aanpak van premies en toelagen voor de AMV: 
geharmoniseerd ophogen van de bindingspremie en vervolgens een vaste en pensioengevende toelage 
als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019-05-15%20IGK-jaarverslag%202018_tcm4-1422447.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen/Consensusdag_Militair_Verpleegkundigen.aspx
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Therapieën/behandelmethodes
Behandeling van Nederlandse militairen met antidepressiva
Recent is in Military Medicine een artikel van majoor-apotheker Debbie Knotnerus-Janssen gepubliceerd 
over behandeling van Nederlandse militairen met antidepressiva. Militairen gebruiken minder antidepressiva 
dan de burgerbevolking, maar net als de rest van de patiënten worden de middelen vaak veel korter 
gebruikt dan volgens de richtlijn zou moeten. Binnen een maand is een kwart alweer gestopt, en na drie 
en zes maanden is dit respectievelijk 50% en 70%. Juist bij militairen is een goede behandeling van groot 
belang. Het volledige artikel is per mail op te vragen bij Paulien Burema (p.burema@mindef.nl).

Reorganisatie
Beleidsvoornemen reorganisatie Staf DGO: Verbetering besturing en ondersteuning militaire 
gezondheidszorg en DGO
De commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie (C-DGO) heeft op 17 april jl. het beleidsvoornemen 
voor de reorganisatie van de staf DGO getekend. Deze reorganisatie heeft tot doel de staf van de DGO in 
staat te stellen om de C-DGO te ondersteunen in zijn verantwoordelijkheid als lijnmanager van de DGO-
bedrijven. Hiertoe is reparatie nodig van onderkende verbeterpunten uit de evaluatie van de staf DGO.  
Met het vaststellen van de HDP-aanwijzing over het stelsel en de governance van de militaire 
gezondheidszorg is de rol van de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) belegd bij de C-DGO. Voor 
het ondersteunen van de C-DGO in deze rol zullen binnen de staf DGO enkele herschikkingen moeten 
plaatsvinden. Het beleidsvoornemen is op intranet gepubliceerd.

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Verzoek aan zorgverleners m.b.t. wijzigingsvoorstellen polisvoorwaarden  
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
Het blijkt dat wijzigingsvoorstellen m.b.t. declaratiemogelijkheden en polisvoorwaarden, onder andere door 
zorgverleners, regelmatig rechtstreeks worden voorgelegd aan de helpdesk van UNIVE (SZVK). Verzoek 
is dit niet (meer) te doen. Verbetervoorstellen moeten via de lijn worden ingebracht, in de meeste gevallen 
verloopt dit dus via de commandanten van de DGO-bedrijven, soms ook via de DGO stafafdeling Reguliere 
Militaire Gezondheidszorg. Het hoofd van de afdeling Zorginformatie en Declaratie Expertise (ZDE) zorgt 
voor afstemming met de SZVK op basis waarvan jaarlijks de polisvoorwaarden worden vastgesteld.

Tandheelkundige zorg
Verhuizing Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) Midden-Nederland
Nu de verbouwing van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) bijna is afgerond, kan er gestart worden met de 
centralisatie van de DTD in Midden-Nederland. Dit betekent dat er tandheelkundige centra op de kazernes 
gaan sluiten en worden ondergebracht in het nieuwe verzamelgebouw van het CMH. 
Met ingang van 13 mei zijn de volgende tandheelkundige centra gesloten:
- Kromhoutkazerne in Utrecht 
- Du Moulinkazerne in Soesterberg
- Bernardkazerne in Amersfoort 
Voor spoedgevallen in de periode 13 mei - 1 juni kan contact opgenomen worden met het tandheelkundig 
centrum in Doorn: 088 9502730. 
Vanaf 1 juni 2019 kunnen militairen bij de tandarts in het CMH terecht. Mocht het nodig zijn voor die tijd een 
tandarts te zien, dan kan een afspraak worden gemaakt bij een defensietandarts in de buurt van de legering 
of woonplaats.
In Doorn (Van Braam Houckgeestkazerne) is ervoor gekozen één tandarts op locatie te laten. Zo is er altijd 
tandheelkundige zorg dichtbij de operationele eenheid. De parodontoloog en mondhygiënist in Amersfoort 
blijven daar tot het nieuwe gezondheidscentrum in Stroe-Garderen in gebruik wordt genomen. Naar 
verwachting nemen zij na de zomer daar hun intrek. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Slaap en rust onder operationele omstandigheden
TNO is gevraagd na te gaan welke kennis in de literatuur voorhanden is over slaap (rust in het algemeen) 
onder operationele omstandigheden. Het gaat hierbij om vragen als: wat is het effect van de verschillende 

mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/BV%20Staf%20DGO_tcm4-1422110.pdf
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operationele omstandigheden op slaap (duur/kwaliteit), wat zijn de gevolgen hiervan op prestaties zoals 
concentratie en lerend vermogen en welke interventies op individueel en organisatieniveau zijn voorhanden 
om slaapkwaliteit te verbeteren dan wel de effecten van slaapdeprivatie te mitigeren? Vanuit verschillende 
NATO-partners zijn onderzoeksdocumenten en commander’s guides over deze topics beschikbaar, maar 
onduidelijk is wat de validiteit en bruikbaarheid van deze informatie is. De uitkomsten van dit onderzoek 
zullen gebruikt worden om nieuwe informatiebrochures en presentaties te maken voor (zorg)professionals, 
instructeurs en/of leidinggevenden.

NAVO-symposium ‘Evidence-based Leader Interventions for Health and Wellness’
Vanuit het kernteam DGI is begin april in Berlijn deelgenomen aan het NAVO-symposium ‘Evidence-based 
Leader Interventions for Health and Wellness’. Tijdens het symposium hebben verschillende NAVO-landen 
gepresenteerd hoe zij invulling geven aan duurzame gezonde inzetbaarheid binnen hun krijgsmacht 
(bijvoorbeeld door middel van regionale coördinatoren of apps), hoe zij monitoringstools inzetten op gebied 
van mentale kracht en werkbeleving en werd gesproken over de belangrijke rol die leidinggevenden bij dit 
alles hebben. Er waren veel raakvlakken met wat er binnen het Nederlandse DGI-programma gebeurt en bij 
andere defensie-afdelingen en er is nieuwe inspiratie opgedaan alsook contacten gelegd om internationaal 
kennis uit te wisselen.

Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
NMGT, nr. 3 (mei 2019)
Het meinummer van het NMGT is verschenen. In dit nummer is een mededeling van de Inspectie Militaire 
Gezondheidszorg opgenomen over ‘hoe om te gaan met dienstmutatie/inzetbaarheidsadvies’, wordt in 
een ander artikel een onderzoek naar het effect van het verhogen van de pasfrequentie bij het marsen 
op militaire laarzen beschreven en verder leest u meer over het onderzoek naar de langetermijnimpact 
en psychologische factoren van een militaire uitzending. Deze editie is gepubliceerd op intranet en hier te 
downloaden. 

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
Terugkoppeling symposium over psychotrauma 
Hulphonden, medicinale cannabis en psychofarmacologie. Het waren een paar van de zaken waar  
150 deskundigen op het gebied van psychotrauma op woensdag 8 mei over spraken. Ze deden dit tijdens 
het 1e Leids Interdisciplinair Psychotrauma Symposium in Leiden. 
De promovendi binnen de leerstoel van kolonel-arts prof. dr. Eric Vermetten spraken de aanwezigen  
in vogelvlucht bij. Deze leerstoel richt zich op onderzoek naar medisch-biologische en psychiatrische 
aspecten van psychotrauma. 
Zo vertelde majoor-apotheker Debbie Knotnerus-Janssen over haar studie naar het gebruik van 
psychofarmaca binnen de krijgsmacht. Dit zijn geneesmiddelen voor de behandeling van psychiatrische 
aandoeningen en psychologische problemen. Ze keek naar de trends in het voorschrijven van 
psychofarmaca, het gebruik ervan door veteranen met posttraumatische stressstoornis en de relatie met 
uitzendingen. 
Majoor Ron Deelen deelde zijn persoonlijke verhaal. Hij raakte in 1993 zwaargewond in Srebrenica.  
Al binnen enkele maanden ging hij terug naar Bosnië om zijn kameraden te bezoeken. Teruggaan naar de 
plek waar hij gewond raakte, betekende veel voor hem. Vele bezoeken volgden. Tijdens het symposium 
vertelde hij over zijn ervaringen, wat de bezoeken hem brachten en hoe hij veteranen helpt om deze stap 
ook te zetten. 
Vermetten kijkt trots terug op het symposium: “We zijn in staat geweest om partijen met elkaar te verbinden. 
Ook bij soms lastige onderwerpen die onwennig zijn of kunnen schuren. De samenwerking kenmerkt zich 
door moed, ambitie en drang naar interdisciplinaire verbinding.” 
De leerstoel van Vermetten is in 2013 opgezet met de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC), Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en het ministerie van Defensie. Het 
boekje ‘2013-2019 Op weg naar verbinding’ gaat over deze leerstoel en de verschillende onderzoeken. 

College Tour Centraal Militair Hospitaal (CMH) op 27 mei geannuleerd
In de vorige editie van deze nieuwsbrief is aangekondigd dat het CMH op 27 mei een College Tour 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/NMGT%2072-3%20(DEF)_tcm4-1421920.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Boekje%20Leerstoel%20Eric%20Vermetten%202019_tcm4-1421798.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Boekje%20Leerstoel%20Eric%20Vermetten%202019_tcm4-1421798.pdf
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 6, juni 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met een advies voor: Atlantische Oceaan [SNMG 1: Standing 
NATO Maritime Group] en Noordzee-Oostzee [SNMCMG: Standing NATO mine counter measures group]. 
In landenadviezen worden de benodigde vaccinaties en overige te nemen preventieve maatregelen vermeld 
voor het betreffende land/gebied. Het totaaloverzicht van de landenadviezen is via deze link terug te vinden.

Transporthygiëne adviezen
Transporthygiëne adviezen beschrijven het geheel aan maatregelen ter voorkoming van verspreiding en 
insleep naar en vanuit Nederland van zoönosen, dier- en plantenziekten als gevolg van militaire activiteiten 
in missie- en/of oefengebieden. Deze adviezen worden opgesteld door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Aan deze lijst is een advies voor Canada [oefening 
Precise Response 2019] toegevoegd. Het totaaloverzicht van de transporthygiëne adviezen is via deze link 
terug te vinden.

Update Afrikaanse varkenspest
Recent hebben de Belgische autoriteiten een update uitgegeven t.a.v. de uitbraak van Afrikaanse 
varkenspest. Uit deze update blijkt dat het verspreidingsgebied aanzienlijk is uitgebreid. Door deze 
uitbreiding bestaat de kans dat het verspreidingsgebied oefenterreinen bereikt die door Nederlandse 
eenheden worden gebruikt. Voor oefenen in het veld geldt het CEAG-advies, om oefeningen in het op de 
kaart aangeven gebied op te schorten. 

Richtlijnen
Regelgeving praktische tewerkstelling Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV’n)
Naast het voldoen aan civiele (her)registratie eisen moet militair medisch personeel aanvullend 
voldoen aan door de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) gestelde militaire eisen m.b.t. opleiding, 
training en bekwaamheid. Voor de AMV’n zijn deze eisen vastgelegd in de DMG/051 ‘(Her)registratie 
en deskundigheidsonderhoud Algemeen Militair Verpleegkundige’. Momenteel wordt deze regelgeving 
geactualiseerd en omgezet naar een Instructie-MGA. Waar aan de orde worden tussentijds addenda aan 
de DMG/051 toegevoegd. Vooruitlopend op het uitwerken en vaststellen van de eisen m.b.t. Praktische 
Tewerkstelling (PTW) is in een nota vastgelegd in welke mate uitzendingen en NONEX-inzet tijdens 
oefeningen meetellen voor BIG-herregistratie en de nu al geldende PTW-eisen. Met onmiddellijke ingang 
gelden naast de al beschreven eisen in de DMG/051 de volgende regels m.b.t. uitzending en PTW voor alle 
AMV’n werkzaam binnen Defensie:

organiseert die in het teken staat van verschillende one-stop-shops in het CMH, een update in diverse 
diagnostische en behandelprotocollen en een speeddate met medische specialisten. Door conflicterende 
agenda’s zijn er te weinig aanmeldingen binnengekomen waardoor besloten is de College Tour te 
verplaatsen naar het najaar.

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

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190606%20Atlantische%20Oceaan%20SNMG1_tcm4-1424728.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190606%20%20Noordzee%20-%20Oostzee%20%20SNMCMG_tcm4-1424727.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190513%20Specifieke%20eisen%20TH%20Canada%20(Precise%20Response)%20definitief_tcm4-1423976.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019030343_tcm4-1413164.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019027132_tcm4-1426137.pdf
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Homepage_staf_DGO.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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- Een uitzending, NONEX-inzet tijdens oefening en inzet aan boord van schepen tellen 40 uur/week mee 
als BIG-werkervaringseis. Hiermee wordt niet per definitie de bekwaamheid onderhouden. Tot de nadere 
uitwerking van de PTW-eisen is afgerond tellen deze uren voor 10 uur per week mee als PTW-uren. 

- Iedere AMV moet jaarlijks minimaal 416 uur besteden aan PTW (op basis van de huidige 
werkervaringseis in de DMG/051) waarbij de werkzaamheden gericht moeten zijn op het behouden van 
verpleegkundige bekwaamheid voor de eigen functie.

MGZ 2020
Operationele geneeskundige keten
Er zijn MGZ-breed verschillende initiatieven om de operationele gezondheidszorg te laten aansluiten aan 
de operationele taak van Defensie. Voorbeelden zijn het herinrichten van de Role 2-capaciteit zodat op 
het juiste niveau en binnen de verschillende hoofdtaken van Defensie de operationele eenheden kunnen 
beschikken over de juiste Role 2. De doorontwikkeling van het Instituut samenwerking Defensie en 
Relatieziekenhuizen (IDR) heeft onder meer als doel om met de juiste zorgprofessionals de Role 2 te 
kunnen bemensen. Op het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) en het 
Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) zijn er concrete activiteiten waar wordt gewerkt aan het 
verbeteren van de operationele geneeskundige keten.

Verrichtingen en Protocollendag
Op 26 juni organiseert het IDR samen met MGZ 2020 een Verrichtingen en Protocollendag. Op deze 
bijeenkomst wordt verder gewerkt aan de basis voor een duidelijk en eenduidig inzicht in de set 
verrichtingen benodigd bij de diverse inzetopties. Deze verrichtingen moeten worden ondersteund door 
protocollen voor het militair medisch (specialistisch) handelen, waarna weer kan worden gecontroleerd of 
voor de uitvoering van deze verrichtingen de juiste geneeskundige ge- en verbruiksgoederen beschikbaar 
zijn en deze indien nodig beschikbaar kunnen worden gemaakt. Een belangrijke exercitie voor het 
inrichten van de operationele geneeskundige keten en daarmee een belangrijke bijdrage aan MGZ 2020. 
Het project ‘Mensen, Middelen, Manieren’ is gericht op het organiseren van duidelijke en eenduidige 
normen en protocollen voor de operationele militaire gezondheidszorg. In de afgelopen weken maakten 
vakgroepoudsten en leden van de Adviesraad Spoedeisende Gezondheidszorg (ASG) vanuit de medisch/
klinische expertise een eerste opzet van verrichtingen en protocollen voor diverse inzetopties en daaraan 
gekoppelde capaciteiten. De Protocollendag is bedoeld om samen met een diverse groep van subject 
matter experts over een aantal aan dit onderwerp gerelateerde zaken te praten en mogelijk consensus 
te bereiken. Deze groep subject matter experts bestaat uit: medisch specialisten en verpleegkundigen, 
stafartsen, vertegenwoordiging uit de operationeel geneeskundige eenheden, vertegenwoordiging van 
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het CEAG en de specifieke deskundigheid uit DGOTC, MGLC en 
IDR. Het oogmerk is om, in het verlengde van de (nog vast te stellen) Aanwijzing HDP G/03 ‘Normenkader 
planning operationele gezondheidszorg’ een niveau dieper te kijken naar de verrichtingen die minimaal 
nodig en uitvoerbaar zijn om de gewonde of zieke militair goede zorg te verlenen.

Project Mensen, Middelen, Manieren 
Voor het inventariseren van beschrijvingen rondom Mensen, Middelen, Manieren zijn er de afgelopen weken 
een aantal bijeenkomsten geweest. Collega’s bij DGO-bedrijven en de geneeskundige eenheden maakten 
tijd om mee te werken aan het inventariseren van doctrine, taakanalyses, kwalificatieprofielen, protocollen, 
SOPs en SOIs, opleidingen, trainingen etc. Er zijn zo’n 550 documenten aangedragen uit alle hoeken van 
de MGZ, waarvan aangegeven is dat ze van toepassing zijn op het dagelijkse werk. Waarschijnlijk is de 
inventarisatie nog niet compleet, maar niettemin werkt het project aan het ordenen van al deze informatie. 
De bevindingen daarvan worden voor de zomer gedeeld met de stafartsen.

Project Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
De risico-inventarisatie op de koppelvlakken in de operationele geneeskundige krijgt langzaam maar zeker 
gestalte. Met actieve medewerking vanuit de operationele geneeskundige eenheden, de geneeskundige 
staven en de DGO-bedrijven zijn er op de keten risico’s en zwakheden onderkend en opgetekend. Op 
dit moment maakt het projectteam een gezamenlijke slag om dit te ordenen en de uitkomsten hiervan 
vervolgens te delen met de stafartsen. Het is de bedoeling de informatie uit de risicoanalyse te gebruiken 
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voor het prioriteren van te nemen of reeds in gang gezette acties en plannen. Tevens zal aan de hand 
van de analyse beter invulling gegeven kunnen worden aan het op de juiste manier inrichten van de 
kwaliteitsmanagementsystemen en bijhorende processen binnen de MGZ. 
Het uitvoeren van een risicoanalyse is een essentieel onderdeel van kwaliteitsmanagement en brengt focus 
aan in de uitvoering van taken en maakt inzichtelijk met welke acties je welk risico aanpakt. Zo weet je waar 
je mee bezig bent en waarom. 

Informatiedag MGZ 2020 
Kort na het zomerreces, op 5 september, wil MGZ 2020 de ervaringen, uitkomsten en stand van zaken 
delen met iedereen die meehelpt in het project KMS. Het werk voor MGZ 2020 moet geregeld naast 
de reguliere werkzaamheden worden opgepakt. Het programmateam is zich hier zeker van bewust en 
waardeert de inzet enorm. Op de informatiedag wordt daarnaast ook de voortgang gemeld van de andere 
MGZ 2020-trajecten en de activiteiten van MGZ 2020 voor Q3 en Q4 in 2019.

Project Personeel
Met de instemming van de stafartsen heeft de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) akkoord gegeven 
op het voornemen om een P&O HRM-team in te richten. Dit heet voorlopig nog het “Wkkgz (Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg) Art. 3-team”. Dit team gaat met de BIG-geregistreerde militairen in gesprek 
over loopbaan, professionele ontwikkeling, persoonlijke ambitie, kansen en mogelijkheden en rapporteert 
relevante In-, Door- en Uitstroom (IDU)-gegevens aan de stafarts en de MGA. De MGA heeft deze behoefte 
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de kwaliteit van goede zorg. Vanuit het perspectief 
van de MGZ ontbreekt het nu nog aan P-relevante informatie over de BIG-geregistreerde medewerkers. 
Anderzijds wil de MGA dat het voor de BIG-geregistreerde militairen en burgermedewerkers mogelijk is om 
binnen het functionele domein in gesprek te zijn over loopbaan en professionele ontwikkeling. De collega’s 
van het Wkkgz Art. 3-team worden vanaf eind 2019 in de formatie van de staf DGO opgenomen. Voor de 
MGZ is het belangrijk om de kennis van het personeelsbestand en de competenties en ambities van de 
collega’s goed in kaart te hebben. Uiteraard gaan de medewerkers van het team nauw samenwerken met 
loopbaanbegeleiders, functietoewijzingsfunctionarissen en P&O-diensten van de operationele commando’s.

Opleiding en training
Bijzondere diploma-uitreiking DMCC

De jaarlijkse diploma-uitreiking 
van the Society of Apothecaries in 
Londen op 14 mei jl. heeft dit jaar 
een bijzonder Nederlands tintje 
gekregen. Voor het eerst sinds 
de introductie van het Diploma in 
the Medical Care of Catastrophes 
(DMCC) is de Hudson Rusby 
Leigh prijs voor de hoogste score 
toegekend aan een Nederlandse 
kandidaat, kapitein-arts  
Renske van Goeverden. In bijzijn 
van familieleden, twee collega 
geslaagden (kapitein-artsen  
Aletta van der Wal en  
Jesper Dörge) en commandeur-
arts b.d. Hopperus Buma 
(medeoprichter van het diploma), 
mocht zij de prijs, die vernoemd is 
naar een drietal vermaarde Britse 

militaire artsen, in ontvangst nemen. Sinds 1996 sluiten alle Nederlandse militaire artsen hun AMA-opleiding 
op het DGOTC af met dit Engelstalige examen, waaraan militaire en NGO-artsen uit vele verschillende 
landen deelnemen. 

Foto: W.J.G. van Diessen.
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Protocol Forensische geneeskunde voor de Algemeen Militair Arts (AMA) is gewijzigd
Het protocol ‘Forensische geneeskunde’ voor de AMA is gewijzigd. De wijzigingen bestaan uit de toevoeging 
van een nieuw telefoonnummer waarmee de AMA tijdens inzet telefonisch advies kan krijgen op het 
gebied van forensisch onderzoek en er is een blok toegevoegd hoe te handelen wanneer het lichaam 
noodzakelijkerwijs verplaatst moet worden. Het protocol is aangeleverd aan de Netherlands School of Public 
and Occupational Health (NSPOH) en staat nu op de literatuurlijst van de AMA. Het protocol zal verder 
worden opgenomen in de nieuwe versie van het Handboek medische protocollen voor de AMV. Deze versie 
verschijnt in januari 2020.

Rapporten/Jaarverslagen
Jaarverslag MRC 2018 digitaal
Het Militair Revalidatiecentrum (MRC) Aardenburg stelt elk jaar een maatschappelijk jaarverslag op, met 
daarin een weergave van de activiteiten in het afgelopen jaar. Tot vorig jaar verscheen het jaarverslag altijd 
in gedrukte vorm, maar dit jaar heeft de commandant MRC gekozen voor een digitale weergave omdat dit 
volgens hem beter past bij deze tijd.
Met het realiseren van het nieuwe restaurant De Mess en het voedingsconcept is, naast het zorghotel 
De Barak (rust) en de sportaccommodatie Vincam (sport en therapie), een laatste belangrijke stap gezet 
met het realiseren van de missie van het MRC. Daarnaast zijn de eerste verkenningen naar nieuwe 
ontwikkelingen gedaan met als uitgangspunt dat revalideren vooral een leerproces is.
Het jaarverslag hier is te vinden op internet. 

Internationale samenwerking
51e COMEDS-vergadering
Van 10 t/m 13 juni jl. is de 51e plenaire vergadering van de Chiefs of Medical Services (COMEDS) in 
Auckland, Nieuw-Zeeland, gehouden. Ook Nederland was aanwezig met een delegatie onder leiding van 
commandeur-arts Remco Blom, in zijn hoedanigheid als ‘Surgeon General’. Tijdens de bespreking is met 
name ingegaan op de voortgang van de verschillende COMEDS-werkgroepen en NATO-organisatie delen 
zoals Allied Command Transformation (ACT) en Allied Command Operations (ACO). De Nederlandse 
deelname in Nieuw-Zeeland bood ook een goede gelegenheid om achter de schermen van de organisatie 
mee te kijken; dit ter voorbereiding op de COMEDS-2020 die in mei 2020 door Nederland in Rotterdam zal 
worden georganiseerd.

Tandheelkundige zorg
Opening Tandheelkundig centrum in het CMH
Maandag 3 juni is het nieuwe tandheelkundig centrum van de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) in 
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in gebruik genomen.
Tandarts-regiomanager kapitein-luitenant ter zee Marleen van der Deijl had voor de gelegenheid een rode 
loper uitgerold.
Dit is het eerste centrum dat gerealiseerd is in het kader van vernieuwen en verbeteren van de militair 
tandheelkundige infrastructuur.
Het centrum bevat acht behandelkamers, waaronder kamers voor een tandarts-endodontoloog en tandarts-
parodontoloog. Het centrum voldoet aan de modernste eisen op gebied van hygiëne. Zo zijn bijvoorbeeld de 
routing voor patiënten en zorgverleners gescheiden.
Aan de bouw van het centrum ging een lang traject van planning vooraf, waardoor het centrum zelf in zeer 
korte tijd kon worden ingericht.
Het DTD-team regio Utrecht heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om te kunnen verhuizen en zich te 
kunnen familiariseren met alle nieuwe apparatuur.
Alle patiënten uit de regio Utrecht (Utrecht en omliggende legerplaatsen) zijn van harte welkom.  
Overige praktijken in deze regio worden nu gesloten. Uitzondering hierop vormt de praktijk op de  
Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn, die open zal blijven in afwachting van verdere besluitvorming  
over eventuele verhuizing van de kazerne.
De DTD hoop per september de nieuwe praktijk in Garderen in gebruik te nemen, waarna in februari 2020 
naar verwachting de nieuwe praktijk op Schiphol klaar zal zijn. In totaal vernieuwt de DTD de komende jaren 
70 behandelkamers.

https://jaarverslag.mrcdoorn.nl/
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Bedrijven DGO
Heropening CMH
Tussen witte doktersjassen en militaire uniformen verrichtte koningin Máxima woensdag 19 juni de 
heropening van het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Na een verbouwing van bijna 3 jaar is het ziekenhuis 
weer up-to-date. Ook de Militaire Bloedbank, het Tandheelkundig Centrum Midden-Nederland en een 
deel van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg is ondergebracht in het gebouw. Lees het volledige 
nieuwsbericht op intranet.

IV/ICT
Verwerving huisartsinformatie- en apotheekinformatiesysteem gestart
De militaire eerstelijnsgezondheidszorg maakt gebruik van het verouderde Geneeskundig Informatiesysteem 
DefenSie (GIDS). Defensie wil dit zelfgebouwde IT-systeem vervangen door een standaard marktoplossing. 
Defensie vindt het belangrijk om de in de civiele zorg gebruikelijke standaarden te volgen en moet daarnaast 
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarom wil Defensie een systeem dat faciliteert 
in de communicatie en de gegevensuitwisseling met andere zorgprofessionals binnen en buiten de militaire 
gezondheidszorg en met de militaire patiënt. Maandag 17 juni is de verwerving van DELIGHT (Defensie 
EersteLijns Informatievoorziening GezondHeidszorg Toekomstbestendig), de opvolger van GIDS van start 
gegaan. Lees het volledige nieuwsbericht op intranet.

Duikmedische literatuur
Artikel ‘Markers of Pulmonary Oxygen Toxicity in Hyperbaric Oxygen Therapy Using Exhaled Breath 
Analysis’
Vanuit het Duikmedisch Centrum is recent in het tijdschrift ‘Frontiers in Physiology’ een publicatie 
verschenen over zuurstofschade aan de longen bij een hyperbare zuurstofbehandeling (in de 
recompressietank). In tegenstelling tot het zuurstofduiken in het water (zie ook het e-bulletin nr. 2 februari 
2019) lijkt deze zuurstofblootstelling niet schadelijk, en mogelijk zelfs beschermend, voor de longen. Dit 
is relevant voor patiënten in de kliniek die hyperbare zuurstofbehandelingen ondergaan. Bij Defensie 
krijgen militairen na een lawaaitrauma in het kader van wetenschappelijk onderzoek een tiental hyperbare 
zuurstofbehandelingen. Daarmee is een tegenargument voor deze therapie (potentiele zuurstofschade aan 
de longen) waarschijnlijk minder van belang dan voorheen gedacht. 
Referentie: Wingelaar TT, Brinkman P, van Ooij PJAM, Hoencamp R, Maitland-van der Zee AH,  
Hollmann MW, van Hulst RA. Markers of Pulmonary Oxygen Toxicity in Hyperbaric Oxygen Therapy using 
Exhaled Breath Analysis. Front. Physiol. 2019 (10) 475. 
Het artikel hier op internet beschikbaar of kan worden opgevraagd bij luitenant ter zee-arts 2 OC Wingelaar. 

Artikel ‘Duikgeneeskunde in de eerste lijn: veilig bovenkomen’
In het themanummer ‘Sport en Bewegen’ van Huisarts en Wetenschap - dat in juli 2019 verschijnt - is een 
nascholing opgenomen over duikgeneeskunde in de eerste lijn. In dit artikel wordt een drietal casussen 
besproken die elk een facet van de duikgeneeskunde en de relevantie voor de eerstelijns zorgverlener 
belichten. Het artikel is al online via internet beschikbaar. Wie geen toegang heeft via deze link kan het 
artikel ook opvragen bij luitenant ter zee-arts 2 OC Wingelaar. 
Referentie: Wingelaar TT, De Jong FJM, Hoedemaeker ADM, Van Ooij PJAM, Koch DAA.  
Duikgeneeskunde in de eerste lijn: veilig bovenkomen.  
Huisarts en Wetenschap 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0126-7.

Onderscheidingen
Witte Anjer Prijs 2019 voor operatieassistent Maaike Hoogewoning
Donderdagmiddag 20 juni is in Hotel des Indes in Den Haag de Witte Anjer 2019 uitgereikt aan veteraan 
Maaike Hoogewoning. De jury verkoos de militair operatieassistent boven 19 andere genomineerde 
veteranen. Met de publieksprijs zet het Nationaal Comité Veteranendag mensen in het zonnetje die een 
bijzondere rol spelen in het leven van een veteraan. Maaike Hoogewoning is als militair operatieassistent 
voor het eerst in 2009 uitgezonden naar Kosovo. In 2010 en 2011 ging ze twee keer op missie in 
Afghanistan. Over haar ervaringen tijdens deze missies schreef zij het boek ‘Oorlog in de Operatiekamer’. 
Daarnaast geeft ze op scholen les over veteranen.

http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/juni/20190619_Koningin%20Maxima%20heropent%20militair%20hospitaal.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2019/06_juni/20190716_Delight_stap_dichterbij.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/E%20bulletin%20feb%202019_tcm4-1411872.docx
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00475/
mailto:t.t.wingelaar@mindef.nl.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12445-019-0126-7
mailto:tt.wingelaar@mindef.nl
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Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Kortgeleden is de tweede DGI-nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief leest u onder andere 
onderstaande berichten. De volledige nieuwsbrief is op de intranetsite van DGI gepubliceerd. Ontvang je de 
nieuwsbrieven van DGI nog niet, meld je dan aan door te mailen naar DGI@mindef.nl. 

Mentale kracht
De ‘baas’ zijn over je eigen leven. Dat voelt goed en WRAP ondersteunt daarin! WRAP staat voor  
Wellness Recovery Action Plan en is een praktische tool om een persoonlijk plan te maken. Er kunnen 
namelijk allerlei redenen zijn, in jezelf of in je omgeving, waarom je niet komt tot wat je eigenlijk wilt in je 
leven. Stap voor stap pas je acties in je dagelijks leven toe die bij jou goed werken. Duurzaam Gezond 
Inzetbaar (DGI), Re-Employment (REP) en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) organiseren 
twee pilot-reeksen van WRAP. Op dit moment is de eerste pilot afgerond en kijken we of er voor de  
tweede reeks aanpassingen nodig zijn. Wat deelnemers ons hebben laten weten, is dat WRAP heeft 
geholpen in een stuk bewustwording van eigen gedrag, inzicht krijgen in gedachtenpatronen en het nemen 
van persoonlijke verantwoordelijkheid. Wil je meer weten over WRAP en/of kenbaar maken dat je interesse 
hebt? Klik dan hier. 

In september 2018 is een samenwerkingsproject gestart tussen Defensie (Expertise Centrum MGGZ -  
dr. Elbert Geuze en DGI - dr. Fenna Leijten) en Tilburg Universiteit (dr. Evelien Brouwers e.a.) waarbij 
Rebecca Bogaers onderzoek doet naar de rol van stigmatisering van psychische klachten bij de keuze van 
een militair om (1) psychische klachten te bespreken op de werkvloer en (2) hiervoor hulp te zoeken.  
Twee keuzes met effect op de duurzame inzetbaarheid van de militair. De eerste dataverzameling is 
momenteel in de afrondende fase. Hierbij wordt in groepsverband gesproken met militairen, met en zonder 
psychische klachten, en met zorgverleners om aspecten rond dit onderwerp in kaart te brengen. De 
bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om richting te geven aan aanpassingen binnen Defensie.  
Wil je op de hoogte gehouden worden over het onderzoek, stuur dan een mail naar r.i.bogaers@uvt.nl.

Gezond bewegen
DGI maakt zich sterk voor een gezonde werkomgeving. Daar hoort een werkbureau-inrichting bij die 
uitnodigt om niet te lang achter elkaar te zitten. Niets nieuws onder de zon: veel civiele organisaties zijn 
al geruime tijd bezig met zit-stafbureaus, deskbikes, sta-vergadertafels etc. Bij Defensie moet die cultuur 
van ‘dynamisch werken’ (in het Engels: ‘healthy office work’) nog voedingsbodem krijgen. Zo is op dit 
moment bijvoorbeeld het op individuele basis aanvragen van een zit-statafel alleen mogelijk op medische 
indicatie, dus met tussenkomst van de bedrijfsarts. Samen met de Defensie Materieel Organisatie/Joint IV 
Commando (DMO/JIVC) beziet DGI de mogelijkheid om in een pilot-periode een of meerdere afdelingen 
van het JIVC op de Kromhoutkazerne te gaan voorzien van dynamisch meubilair, en de ervaringen en 
effecten hiervan te evalueren. Op dit moment worden hierover afspraken gemaakt.

Gezond slapen
Sleeptrade is een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met het onderzoeken van slaapgedrag 
van mensen en het creëren van een optimale slaapomgeving. Hiervoor heeft Sleeptrade de zgn. SlaapID 
ontwikkeld, dat in het e-bulletin van maart al nader werd toegelicht. Dit instrument wordt in de Health & 
Readiness-programma’s van DGI door de leefstijlcoaches op verzoek ingezet. Daarnaast is voorzien dat 
DGI samen met Sleeptrade, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen een onderzoek 
start naar de relatie tussen slaapgedrag en klachten van het houdings-en bewegingsapparaat. Hierover 
is in de wetenschappelijke literatuur nog weinig bekend. Kennis hieromtrent kan bijdragen aan gerichte 
interventies om de slaapkwaliteit te bevorderen.

Parlementaria
Personeelsrapportage 2018
De personeelsrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld en biedt inzicht in de personele capaciteit 
van Defensie. Dit inzicht is van belang voor een beeld van de personele gereedheid van Defensie. Tevens 
geeft de personeelsrapportage inzicht in de wijze waarop de genomen maatregelen effecten hebben op 
(delen van) het personeelsbestand. Deze rapportage bestaat uit vier delen. Deel 1 geeft inzicht in de 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/DGI%20nieuwsbrief_juni2019_tcm4-1425006.pdf
mailto:DGI@mindef.nl
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002113/SitePages/WRAP.aspx
mailto:r.i.bogaers@uvt.nl
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/2019-05-16%20Personeelsrapportage%202018%201_tcm4-1423565.pdf
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personele samenstelling, de werkbeleving en kerncijfers. Deel 2 toont de werving, instroom, doorstroom en 
uitstroom. Deel 3 geeft informatie over de Adaptieve krijgsmacht en deel 4 geeft informatie over Diversiteit 
en Inclusiviteit. 

Antwoorden op Kamervragen over gebruik chroom-6-houdende verf bij de krijgsmacht
Kamerlid Karabulut (SP) heeft aan de staatssecretaris van Defensie vragen gesteld over het gebruik van 
chroom-6-houdende verf bij de krijgsmacht. Lees hier op intranet de antwoorden op deze vragen.

Antwoorden op schriftelijke vragen over item ‘Inspectie tikt Defensie op vingers voor omgang 
gevaarlijke stoffen’
Het Kamerlid Bruins Slot heeft schriftelijke vragen gesteld over het item ‘Inspectie tikt Defensie op de 
vingers voor omgang gevaarlijke stoffen. Lees hier op intranet de antwoorden op deze vragen.

Veteranennota 2018-2019
Door middel van de veteranennota wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van 
het veteranenbeleid. Naast een beknopte weergave van de behaalde resultaten en werkzaamheden in het 
afgelopen jaar is te lezen wat Defensie de komende tijd gaat doen. In de bijlage is een overzicht gevoegd 
van een stand van zaken van de uitvoering van de moties en toezeggingen die tijdens het notaoverleg vorig 
jaar zijn aangenomen.

Veiligheid en Arbo
Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid 
van werknemers - update 2019 
Er is nog geen eenduidig antwoord mogelijk op de vraag of elektromagnetische velden op de lange 
termijn gezondheidseffecten bij werknemers kunnen veroorzaken. Dit blijkt uit een update van het 
literatuuronderzoek uit 2015, waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dezelfde conclusie 
trok. Sterke elektromagnetische velden op de werkplek, zoals bij elektrisch lassen of radarinstallaties, 
kunnen direct gezondheidseffecten veroorzaken bij werknemers. Voorbeelden daarvan zijn prikkeling van  
de zenuwen of opwarming van organen. Deze update gaat in op mogelijke langetermijneffecten.

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

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

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

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

De secretaris NMGT
A. Sondeijker

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

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/beantwoording-kamervragen-over-gebruik-chroom-6-houdende-verf-bij-de-krijgsmacht_tcm4-1424520.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/beantwoording-kamervragen-over-omgang-gevaarlijke-stoffen-bij-defensie_tcm4-1424521.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190614%20Veteranennota%202018-2019_tcm4-1426325.pdf
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Homepage_staf_DGO.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@mindef.nl
mailto:a.sondeijker@kpnmail.nl
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