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Fake news. Het is zaak dat zowel hulpverleners als patiënten in hun vrije 
nieuwsgaring en vakliteratuur het kaf van het koren blijven scheiden. 
Foto: Gerd Altmann, Pixabay (free download).
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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

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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 & occupational health die zich 

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

Datum: 1 en 29 oktober 2019, Utrecht.

Hoofdpijn en werk
Hoofdpijn is een grote oorzaak voor verzuim. Maar welke vormen 
zijn er? Wat klopt er van de aanname dat spanningshoofdpijn een 
psychische oorzaak heeft? En wat is er te doen aan clusterhoofdpijn, 
migraine en aangezichtslijn? 
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen die meer willen leren over 

hoofdpijnvormen en de invloed ervan op werk
Datum: 1 oktober 2019, Utrecht

Autisme en werk
Er is steeds meer bekend over autisme spectrum stoornissen (ASS).  
Wil je meer weten over autisme en werk? Zodat je op de hoogte 
bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, 
belastbaarheid en behandeling? Doe dan deze module.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en 

andere professionals die meer willen weten over autisme en 
werk

Datum: 3 oktober 2019, Utrecht

Hoe benut je e-health in de praktijk
E-health en e-mental health maken razendsnelle ontwikkelingen door. 
Ook organisaties in de public en occupational health hebben te maken 
met deze innovatie. Maar wat houdt e-health precies in?  
Welke (on-)mogelijkheden zijn er en hoe kun je de toepassingen 
benutten in de praktijk?
Voor wie: professionals in de publieke en bedrijfsgezondheid
Datum: 8 en 29 oktober 2019, Utrecht

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
Werk je als arts en wil je je specialiseren in de reizigersadvisering? 
Wil je je verdiepen in de epidemiologie van gezondheidsrisico’s en het 
gedrag van reizigers? Zodat je jouw cliënten optimaal kunt adviseren 
en vaccineren voor een verre reis. Volg dan deze LCR-gecertificeerde 
basismodule.
Voor wie: artsen die zich willen specialiseren in de reizigersadvisering
Datum: 10 oktober, 1, 8, 15 en 28 november en 12 december 2019, 

Rotterdam

Arbeidsrecht
Kennis en interpretatie van het arbeidsrecht is essentieel wanneer 
je adviseert over arbeid, inzetbaarheid en re-integratie. Wil je inzicht 
krijgen in de vraagstukken en wetgeving met betrekking tot het 
arbeidsrecht? Wil je leren wat de juridische consequenties van je advies 
zijn voor werkgever, werknemer en jezelf? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals met een adviserende functie op het gebied van 

arbeid en gezondheid
Datum: 28 oktober 2019, Utrecht

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

Beste lezers,

Zoals ik u in de mei-editie van het tijdschrift van dit jaar al heb gemeld mag je ‘een broedende kip 
niet storen’. Dit geldt nog steeds, het proces is nog lopende. Bij het vernieuwen van het tijdschrift 
dienen alle ‘ins’ en ‘outs’ zorgvuldig onder de loep te worden genomen en dat vergt veel tijd en 
aandacht. 
De ‘hooimaand’ juli hebben we weer achter ons gelaten. Dit ‘hooien’ moeten we vooral niet 
verwarren met ‘oogsten’. Dit zat er in juli, v.w.b. het binnenhalen van kopij nog niet in. Maar de 
‘Indian Summer’ waar we op hopen in de maand september of misschien nog later draagt mogelijk 
bij aan het ontstaan van bronnen met nieuwe inspiratie. De toekomst zal het uitwijzen.
In deze aflevering treft u naast de gebruikelijke rubrieken een kort jaarverslag aan over 2018 van 
de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Zoals in de gehele gezondheidszorg in Nederland vormen 
bij de krijgsmacht personele tekorten ook een ernstige belemmering op de uitvoering van de 
eerstelijnszorg. 
Luitenant ter zee-arts der tweede klasse oudste categorie Wingelaar (e.a.) beschrijft uitvoerig het 
optreden van vermoeidheid en longklachten na een aantal behandelingen met hyperbare zuurstof.
Niet alleen in de grote politiek wordt ‘fake news’ verspreid, maar ook in de gezondheidszorg m.n. 
in de spreek- en wachtkamers komt dit verschijnsel voor. Kapitein-luitenant ter zee van speciale 
diensten dr. Meijer maakt hier gewag van in zijn bijdrage.
Dr. Van Bergen neemt ons ten slotte mee terug in de tijd van de Belgische Opstand en wel naar de 
medische verzorging of liever naar de afwezigheid hiervan gedurende dit conflict.

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/professioneel-presenteren-4/
https://www.nspoh.nl/hoofdpijn-en-werk-3/
https://www.nspoh.nl/autisme-en-werk-3/
https://www.nspoh.nl/hoe-benut-je-e-health-in-de-praktijk-2/
https://www.nspoh.nl/basismodule-reizigersadvisering-en-immunisatie-voor-artsen-2/
https://www.nspoh.nl/arbeidsrecht-4/
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E LV A N  D E  I N S P E C T I E  M I L I T A I R E  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Jaarverslag 2018 Inspectie Militaire Gezondheidszorg 
Met het in mei verschenen jaarverslag rapporteert de Inspectie 
Militaire Gezondheidszorg (IMG) over de belangrijkste in 2018 
gedane bevindingen bij het toezicht op de zorg voor de gezondheid 
van Nederlandse militairen optredend in binnen- en buitenland. De 
gemelde constateringen zijn gedaan bij inspecties en werkbezoeken, 
gesprekken met zorgverantwoordelijken, thematische onderzoeken 
en meldingenonderzoek.

Personele tekorten ten gevolge van onvoldoende vulling vormen 
een ernstige belemmering voor de uit te brengen operationeel 
geneeskundige voorzieningen, terwijl de beperkte feitelijke 
beschikbaarheid van medisch en ondersteunend personeel zorgt 
voor kwaliteitsproblemen in de reguliere eerstelijns zorg.

Daar is bovendien nog altijd sprake van infrastructurele tekortkomingen, met gevolgen voor de 
patiëntveiligheid, hygiëne en privacy. Er zijn weliswaar positieve ontwikkelingen te melden, zoals 
het zojuist opgeleverde gezondheidscentrum in Garderen, maar in veel andere locaties blijven 
noodzakelijke verbeteringen achterwege met een verwijzing naar in de toekomst geplande 
nieuwbouw.

De militair geneeskundige opleidingen worden qua structuur en samenhang verbeterd, hetgeen 
ook zeer gewenst was. Probleem blijft de capaciteit, die niet kan voorzien in voldoende opgeleide 
medics en gewondenhelpers. Daarnaast blijft de instroom van algemeen militair artsen en 
verpleegkundigen in opleiding achter. Een groot manco blijft bovendien de afwezigheid van 
adequate WiFi-voorzieningen en moderne leermiddelen. Innovatie van het onderwijs is dringend 
noodzakelijk.

Om de operationele zorgkwaliteit en de borging daarvan structureel te verbeteren, heeft de 
commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie het programma MGZ 2020 opgestart. Het 
programma bestaat uit acht projecten die o.a. gericht zijn op optimalisering van planning, opleiding 
en training, ketenregie, logistiek en kwaliteitsmanagement. Daarnaast werkt de DGO aan een 
beter elektronisch geneeskundig informatiesysteem (Delight). De IMG ziet deze ontwikkelingen 
als zeer positief, maar constateert ook dat van deze verbeteringen nog weinig zichtbaar is voor 
zorgverlener en patiënt. 

De IMG is ook de toezichthouder op de voedselveiligheid binnen Defensie en voert dit in Nederland 
samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uit. Bij de defensiecateraar Paresto zijn 
duidelijke verbeteringen zichtbaar qua kennis en vaardigheden van de medewerkers en van de 
infrastructurele voorzieningen. De verschillende inspecties van de Paresto-voorzieningen lieten 
uiteindelijk een positief beeld zien. Hierdoor hadden beide toezichthouders weer voldoende 
vertrouwen in de borging van de voedselveiligheid bij Paresto en is de defensiecateraar opnieuw in 
de cyclus van verminderd toezicht terechtgekomen. 

Het jaarverslag is in mei zoals gebruikelijk besproken met de vaste commissie voor Defensie van 
de Tweede Kamer. Het complete jaarverslag is op internet te downloaden via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2019/05/15/jaarverslag-inspectie-militaire-
gezondheidszorg-2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2019/05/15/jaarverslag-inspectie-militaire-gezondheidszorg-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2019/05/15/jaarverslag-inspectie-militaire-gezondheidszorg-2018
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Biomarkers van pulmonale zuurstoftoxiciteit in uitgeademde 
lucht na hyperbare zuurstoftherapie (HBOT)
Samenvatting en interpretatie en relevantie voor de militaire gezondheidszorg

door luitenant ter zee-arts 2 OC T.T. Wingelaara, ing. P. Brinkmanb, dr. P.J.A.M. van Ooijc,  
kapitein-luitenant te zee-arts KMR dr. R. Hoencampd, prof. dr. A.H. Maitland-van der Zeee,  
prof. dr. dr. M.W. Hollmannf en kapitein ter zee-arts b.d. prof. dr. R.A. van Hulstg

a Duikerarts, Duikmedisch Centrum, Koninklijke Marine, Den Helder en afdeling Anesthesiologie, Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
b Onderzoeker Biomedische technologie, afdeling Longziekten, Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
c Duikerarts en bedrijfsarts, Duikmedisch Centrum, Koninklijke Marine, Den Helder en afdeling Longziekten, Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
d Trauma- en vaatchirurg, afdeling Heelkunde, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden en  

Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, Defensie Gezondheidszorgorganisatie, Utrecht.
e Hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Diseases, afdeling Longziekten, Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
f Hoogleraar Anesthesiology, Intensive Care, Emergency Medicine, Pain Therapy and Palliative Care, afdeling Anesthesiologie,  

Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
g Bijzonder hoogleraar Hyperbare en Duikgeneeskunde, afdeling Anesthesiologie, Amsterdam UMC, UvA, Amsterdam.
Artikel ontvangen augustus 2019.

Het oorspronkelijke onderzoeksartikel ‘Markers of Pulmonary Oxygen Toxicity in  
Hyperbaric Oxygen Therapy Using Exhaled Breath Analysis’ is beschikbaar op  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00475/full

Samenvatting
Introductie
Naast de positieve effecten van hyperbare zuurstoftherapie (HBOT), hebben sommige patiënten 
last van vermoeidheid of klachten aan de longen na een serie HBOT-behandelingen. De 
huidige grenzen van blootstelling aan hyperbare zuurstof om deze longklachten (pulmonale 
zuurstoftoxiciteit [POT]) te voorkomen zijn gebaseerd op longfunctietesten (LFT) en stammen 
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. LFT zijn niet ideaal om POT op te sporen, echter is er 
nog geen nieuwe onderzoeksmethode vastgesteld om POT te detecteren. In eerdere studies 
waarin uitgeademde lucht van zuurstofduikers werd geanalyseerd, werden vluchtige organische 
componenten (VOC’s) gevonden die passen bij ontsteking en lipoperoxidase van methyl-alkanen 
(een bouwsteen van de alveoli van de longen). Onze hypothese is dat we deze VOC’s ook kunnen 
detecteren na HBOT.
Methode
Tien gezonde vrijwilligers van de Koninklijke Marine kregen zes sessies HBOT (95 minuten op  
253 kPa [equivalent aan 15 meter diepte], inclusief drie ‘air breaks’ van 5 minuten); vijf dagelijkse 
sessies van maandag t/m vrijdag en de laatste sessie op de maandag de week erna.  
Op 30 minuten voor en 30 minuten, 2 uur en 4 uur na de behandeling werden samples van de 
uitgeademde lucht opgevangen. Tot slot werd er een LFT verricht. De uitgeademde lucht werd 
door middel van gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) onderzocht. Na univariate 
testen en correlatie van retentietijden kon met behulp van ionfragmenten en een referentie 
database de VOC’s gereconstrueerd worden. Deze VOC’s werden geclusterd met principale 
componentenanalyse en longitudinaal getest door middel van een analysis of variance.
Resultaten
Na GC-MS-analyse konden elf relevante VOC’s geclusterd worden in twee principale componenten 
(PC). PC1 bestond uit VOC’s die geassocieerd worden met ontsteking en liet geen significante 
verandering over de tijd zien. De intensiteiten van PC2, bestaande uit methylalkanen, liet een 
significante (p=0.001) daling zien na de eerste HBOT-sessie tot 50.8%, bleef verlaagd gedurende 
de volgende dagen (gemiddeld 82%) en daalde verder na de twee rustdagen in het weekend tot 
58% (vergeleken met baseline). De LFT bleven nagenoeg onveranderd.
Discussie
Vergeleken met zuurstofduiken werden dezelfde VOC’s gevonden, maar de daling van 
methylalkanen (PC2) is in tegenstelling tot de toename die bij duikers wordt gezien.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00475/full
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Het is vooralsnog onbekend waarom deze VOC’s, die afkomstig zouden kunnen zijn uit het 
alveolaire membraan van de longen, dalen na HBOT. Dit geeft aanwijzingen dat HBOT niet zo 
schadelijk voor de longen is dan eerder verondersteld. Toekomstig onderzoek naar POT zou zich 
moeten richten op de geïdentificeerde VOC’s (ontsteking en methylalkanen).

Interpretatie en relevantie voor de militaire gezondheidszorg
Voor Defensie is het op twee gebieden relevant om kennis te hebben over de effecten van 
hyperbare zuurstof op het lichaam: het operationele zuurstofduiken en behandelingen in de 
recompressietank. Het Duikmedisch Centrum voert een serie experimenten uit ten behoeve van 
het vergroten van de kennis in dit veld. Deze publicatie is de tweede in een serie van experimenten 
van het Duikmedisch Centrum. De vorige studie kon u lezen in het NMGT 2019 (72), 2, 34-45  
(en online op https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00010/full). 

De publicatie is technisch van aard, en dat heeft alles te maken met de hoogtechnologische 
analysetechniek. GC-MS is in staat om op moleculair niveau deeltjes te analyseren. Maar daarmee 
lijkt de praktische relevantie voor Defensie ver te zoeken. Hieronder in het kort twee aspecten 
waarom deze onderzoekslijn relevant is voor Defensie.

1. De gebruikte analysetechniek (GC-MS) detecteert onafhankelijk van de vorige studie  
(bij zuurstofduikers) dezelfde groepen moleculen. Daarmee wordt de kans dat de resultaten 
‘toevallig’ zijn gevonden kleiner en de associatie van deze groepen moleculen met 
hyperbare zuurstof sterker.

Dit is relevant voor zuurstofduikers binnen Defensie (Defensie Duikgroep, Netherlands Maritime 
Special Operations Forces, Korps Commandotroepen), die - zonder af te doen aan de veiligheid 
- de operationele mogelijkheden willen verruimen. De huidige grenzen aan het zuurstofduiken zijn 
gebaseerd op onderzoek van bijna 50 (!) jaar geleden. We hebben nu scherp(er) in beeld naar 
welke moleculen we toekomstig onderzoek moeten verrichten. 

2. Waar we bij de vorige studie een stijging van emissie van deze moleculen vonden, vinden 
we bij deze studie een daling. Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de invloed van 
immersie (het in het water zijn): redistributie van perifeer vocht, afkoeling en toegenomen 
ademweerstand. Netto is hyperbare zuurstofbehandeling niet zo belastend voor de longen 
als duiken met zuurstof. Het is daarmee ook niet logisch dat de grenzen van duiken met 
zuurstof worden toegepast op zuurstofbehandelingen in de recompressietank.

Behandelingen in de recompressietank worden geassocieerd met de behandeling van 
duikongevallen (o.a. decompressieziekte en cerebrale arteriële gasembolieën), maar hyperbare 
zuurstoftherapie wordt civiel veel gebruikt voor de behandeling van slecht genezende diabetische 
wonden of de effecten na radiotherapie (zie ook https://www.uhms.org/resources/hbo-indications.html 
voor de volledige indicatielijst). Civiel gaan kwetsbare patiënten voor circa 40 maal de tank in voor 
een behandeling. En soms geven zij klachten aan van retrosternale pijn of benauwdheid. Maar 
is het niet altijd duidelijk of dit het gevolg is van de zuurstofbehandeling, of eerdere pre-existente 
pathologie (zoals COPD, post-chemotherapie, etc.).

Binnen Defensie wordt deze behandeling ingezet voor de behandeling van het acute lawaaitrauma. 
Hoewel bij lawaaischade zeer goede resultaten zijn geboekt met tien behandelingen hyperbare 
zuurstoftherapie (zie ook de publicatie van de afdeling KNO van het Centraal Militair Hospitaal 
(Bayoumy et al., Journal of the Royal Army Medical Corps 2019; doi: 10.1136/jramc-2018-001117, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30612101), is het nog geen ‘standaardzorg’. Bij ernstige 
duikongevallen (bijvoorbeeld met klachten die lijken op een dwarslaesie of een CVA) accepteer je 
eventuele risico’s van de zuurstofbehandeling, omdat het ziektebeeld ernstig blijvend letsel geeft 
indien het niet behandeld wordt. Bij lawaaischade ligt de balans tussen kosten en baten mogelijk 
anders. Met deze resultaten zijn we ervan overtuigd dat hyperbare zuurstoftherapie een veilige 
behandelmodaliteit is, en dus een mogelijk risico ruimschoots opweegt tegen de baten van de 
therapie.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00010/full
https://www.uhms.org/resources/hbo-indications.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30612101
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Fake news in spreek- en wachtkamers
door kapitein-luitenant ter zee van speciale diensten dr. Marten Meijer

Afdeling Plannen en Beleid van het NAVO-hoofdkwartier in Napels, Italië.
De auteur is organisatiepsycholoog en is op 4 november 1998 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over 
doorstroom van personeel in organisaties. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel naar aanleiding van zijn deelname aan de tweejaarlijkse 
conferentie van de European Research Group on Military and Society, die dit jaar was gewijd aan Military Studies in a Post-Truth Society.  
Het programma en de samenvattingen van de bijna 200 papers die op deze vier dagen durende conferentie zijn gepresenteerd zijn te raadplegen 
op https://ergomas.ch/files/conference/ERGOMAS_Newsletter_-31_May_2019.pdf. De inhoud van zijn presentatie en van zijn artikel zijn niet 
noodzakelijk identiek aan het beleid van de NAVO of van de Nederlandse defensieorganisatie.
Artikel ontvangen augustus 2019.

Samenvatting
Op basis van verschillende analyses van een grote steekproef van gegevens over 
gezondheidsgedrag van Zweeds ingezet militair personeel, wordt geconcludeerd dat 
zij evenveel gezondheidsproblemen hebben als niet-ingezet militair personeel, ook 
als gecontroleerd wordt op het zogenaamde ‘gezonde werker-effect’. Dit effect wordt 
veroorzaakt door de eerste selectie van personeel bij aanname in een arbeidsorganisatie, 
waarbij minder gezonde mensen geen arbeidscontract krijgen. Dit artikel beschrijft een  
extra selectie-effect, veroorzaakt door militaire medische professionals, die militair 
personeel screenen voordat ze worden ingezet. Deze extra selectie draagt bij aan de 
algehele gezondheidskwaliteit van ingezet personeel, voor welk artefact niet wordt 
gecontroleerd in de Zweedse studie. In een ander onderzoek naar ingezet Amerikaans 
personeel wordt geconcludeerd dat de ingezette militaire groep lijdt aan psychische 
problemen veroorzaakt door de inzet, maar de ingezette burgergroep niet. Dit verschil kan 
echter worden verklaard door het artefact van verschillen in steekproefgrootte. Daarnaast 
worden twee voorbeelden van twijfelachtige omstandigheden van een zelfmoord en 
een moord beschreven, die een aantal andere aspecten van nepnieuws in massamedia 
onthullen. De gepresenteerde artefacten in de wetenschappelijke studies en de aspecten 
van nepnieuws in sommige trieste moordzaken leiden tot de conclusie dat nepnieuws niet 
nieuw is, maar zoveel mogelijk uit wetenschappelijke studies en massamedia moet worden 
gefilterd, om ‘evidence-based’ medische en militaire interventies mogelijk te maken.

Inleiding
Onlangs verscheen in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift een belangwekkend 
artikel1, waaruit bleek dat Nederlandse uitgezonden militairen aanzienlijk minder psychofarmaca 
gebruiken dan de gemiddelde Nederlander. In de organisatie psychologische literatuur staat 
dit verschil tussen de betere gezondheid van personeel in arbeidsorganisaties ten opzichte 
van de gemiddelde bevolking wel bekend als het ‘healthy worker effect’, waarbij personeel in 
arbeidsorganisaties gezonder is, vaak ten gevolge van selectie op (psychologische) gezondheid 
bij aanname2. Ook nemen oudere mensen vaak niet meer deel aan arbeidsorganisaties, terwijl zij 
wel meer kampen met gezondheidsklachten dan jongere mensen, meestal ten gevolge van slijtage 
of langetermijneffecten van ongezond gedrag. Overigens werd dit bekende healthy worker effect 
ook over het hoofd gezien bij een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu onder Nederlandse uitgezonden militairen. Op basis van dit onderzoek werd enige jaren 
geleden abusievelijk geconcludeerd dat uitzendingen niet leiden tot gezondheidsklachten en een 
verhoogde kans op suïcide, omdat uitgezonden Nederlandse militairen geen groter risico lopen 
op suïcide dan de Nederlandse (beroeps)bevolking. In mei 2019 werd in Zweden een medisch 
proefschrift over de gezondheid van uitgezonden Zweedse militairen verdedigd, waarbij een 
correctie werd uitgevoerd voor dit healthy worker effect. Dit onderzoek toonde aan dat Zweedse 
uitgezonden militairen net zo gezond zijn als niet-uitgezonden Zweedse militairen als het gaat om 
hun suïcidaliteit en levensverwachting. Ook bleek dat uitgezonden Zweedse militairen niet vaker 
betrokken zijn bij geweldsdelicten. Wel komt echtscheiding onder hen vaker voor. 

https://ergomas.ch/files/conference/ERGOMAS_Newsletter_-31_May_2019.pdf
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Opbouw van het artikel
Dit artikel beschrijft hoe deze 
correctie voor het healthy 
worker effect in het Zweedse 
onderzoek is uitgevoerd, maar 
ook hoe deze correctie kan 
leiden tot andere misvattingen. 
Tevens wordt ingegaan op 
andere voorbeelden van 
manipulatie van medische 
gegevens van uitgezonden 
militairen en burgers om 
gunstige resultaten te 
verkrijgen, hetgeen typerend 
is voor ‘fake news’, waarvan 
onlangs allerlei varianten 
werden gepresenteerd 
op de 15e tweejaarlijkse 
conferentie over militairen en 
maatschappijen in Europa  
(zie Afb. 1).

Enige kennis van de kunstgrepen die leiden tot systematische vertekening van deze 
onderzoeksresultaten zou van belang kunnen zijn voor het werk van militaire artsen in hun 
spreekkamers, waar zij uitgezonden militairen en burgers zien. Zij behoren hun anamnese en 

interventies immers te baseren 
op deugdelijk onderzoek, 
hetgeen tegenwoordig wordt 
aangeduid als ‘evidence based 
medicine’. Naast de meer 
traditionele instrumenten voor 
medische interventies  
(zie Afb. 2) zou goede kennis 
van een militair arts van 
kunstgrepen en vertekeningen 
in onderzoek bij kunnen dragen 
aan zijn of haar succesvolle 
anamneses en interventies. 

Op hun beurt worden 
uitgezonden militairen en 
burgermedewerkers van 
Defensie ook blootgesteld aan 
fake news, bijvoorbeeld tijdens 
het wachten in wachtkamers 
voor een consult in een 

spreekkamer van een militaire arts, als zij daar massamedia bekijken of lezen. In wachtkamers 
lezen patiënten immers kranten en bladen of bekijken zij televisieprogramma’s die helaas 
evenmin verschoond zijn van fake news, zodat ook zij misleid kunnen worden door wijdverspreide 
misvattingen. Het artikel geeft daarvan twee tragische voorbeelden. Het artikel besluit met 
aanbevelingen om de invloed van fake news in spreek- en wachtkamers zoveel mogelijk terug 
te dringen. In spreekkamers kan fake news immers de onderbouwde anamnese door een arts 

Afb. 1: Een panelsessie over Military Studies in a Post-Truth Society tijdens de conferentie 
over ‘fake news’ in Lissabon, Portugal, juni 2019. 
Foto: Marten Meijer. 

Afb. 2: Traditionele instrumenten voor medische interventies, zoals tentoongesteld in de 
wachtkamer van de Kromhoutkazerne in Utrecht. 
Foto: Marten Meijer.
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beïnvloeden, om te beginnen al bij de vragen die zij of hij stelt of niet stelt. In wachtkamers kunnen 
militairen en burgers van Defensie door fake news worden misleid bij het volgen van het nieuws 
over missies waaraan zij deelnamen of moeten gaan deelnemen, inclusief de soms gefingeerde 
redenen voor deze missies en de grondoorzaken van internationale conflicten. 

Fake news in de spreekkamer
Gezondheidsgedrag van Zweedse uitgezonden militairen

Tussen 1990 en 2013 werden 
25.073 Zweedse militairen 
uitgezonden, waarvan 
sommigen meerdere malen. 
De initiële selectiegegevens 
van deze uitgezonden 
militairen werden vervolgens 
vergeleken met de initiële 
selectiegegevens van  
107.284 Zweedse militairen, 
die niet werden uitgezonden. 
Daaruit bleek dat bij de initiële 
selectie de uitgezonden 
militairen aanzienlijk gezonder 
waren dan de niet-uitgezonden 
militairen, hetgeen een 

treffende illustratie is van het hiervoor beschreven healthy worker effect (zie Fig. 1). 

Uit figuur 1 blijkt dat uitgezonden Zweedse militairen beschikken over een veel betere 
psychologische gezondheid, althans zoals gemeten bij hun initiële selectie. Als we aannemen 
dat na de initiële selectie maar voorafgaand aan de uitzending door militaire artsen ook nog 
geselecteerd wordt op uitzendgeschiktheid, hetgeen waarschijnlijk dagelijkse praktijk is in de 
spreekkamers van vele militaire artsen, is dit effect nog beter te verklaren (zie Fig. 2). 

Uit figuur 2 blijkt dat de gemiddelde gezondheid van bij Defensie aangenomen militairen beter 
is dan het landelijk gemiddelde. Door selectie op uitzendgeschiktheid door militaire artsen is de 
verwachting gerechtvaardigd dat de gemiddelde gezondheid van uit te zenden militairen nog 
beter is dan van de gehele groep aangenomen militairen. Selectie op algemene conditie via de 

Defensie Conditie Proef en 
de algemene gezondheid van 
het gebit dragen ook bij aan 
de goede gezondheid van 
de uit te zenden militairen. 
Uitzendingen bieden immers 
vele uitdagingen, zodat het 
noodzakelijk is om alleen 
militairen uit te zenden die over 
een goede (psychologische) 
gezondheid beschikken. In het 
Zweedse onderzoek verdween 
het initiële selectie-effect toen 
de vergelijkingsgroep van niet-
uitgezonden militairen werd 
gematcht op psychologische 
en psychiatrische 
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Fig. 1: Psychologische gezondheid van niet-uitgezonden en uitgezonden Zweedse 
militairen (1 = zeer ongezond, 9 = zeer gezond)3.
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Fig. 2: Gevolgen van initiële selectie en spreekkamerselectie van uit te zenden militairen 
voor de gemiddelde gezondheid van deze militairen.
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ziektegeschiedenissen en het gemeten uithoudingsvermogen bij de initiële selectie. Door deze 
matching was de uitgezonden groep per definitie even gezond als de niet-uitgezonden groep ten 
tijde van de initiële selectie. Na afloop van de uitzending hadden de uitgezonden militairen geen 
lagere levensverwachting, geen hogere suïcide-incidentie en niet meer veroordelingen wegens 
geweldsmisdrijven dan de niet-uitgezonden militairen. Wel kwamen echtscheidingen vaker voor 
onder uitgezonden Zweedse militairen. Wegens het over het hoofd zien van de uitzendselectie 
toont het Zweeds onderzoek echter niet noodzakelijk aan dat uitzendingen geen effect hebben op 
de gezondheid van uitgezonden militairen, alhoewel de Zweedse arts die dit onderzoek met succes 
verdedigde in een academisch proefschrift wel op deze resultaten en conclusies promoveerde. Dat 
hij zijn onderzoeksgegevens ook presenteerde op een conferentie over ‘fake news’ is in dat opzicht 
veelzeggend. Immers, in zijn onderzoek ontbreken gegevens over de effecten van de hiervoor 
beschreven uitzendselectie in de spreekkamer van militaire artsen. Ook ontbreken aanvullende 
gegevens over de psychologische belasting van de uitzendingen. Zweedse militairen werden 
bijvoorbeeld niet of nauwelijks ingezet tijdens gevechtsacties. Zo waren Zweedse militairen tijdens 
de NAVO-interventie in Libië in 2011 alleen belast met waarnemingstaken vanuit vliegtuigen op 
veilige hoogte. In Afghanistan waren Zweedse militairen vaak belast met beveiligingstaken of 
opleidingstaken. Er zijn nauwelijks aanwijzingen dat zij op patrouille gingen of aan gevechtsacties 
deelnamen. Met andere woorden, het onderzoek gaat niet in op de vraag of de uitzending in militair 
opzicht als psychologische belasting kan worden gezien. Tevens ontbreekt informatie over de zorg 
tijdens of na uitzendingen. Zou deze zorg er zijn en effectief zijn, dan is het evenmin te verwachten 
dat de belasting van de uitzending later in het leven leidt tot verhoogde suïcidaliteit, agressie 
of mortaliteit. Wat uit het onderzoek wel blijkt is dat echtscheidingen vaker voorkomen. In het 
onderzoek worden daarvoor wel verklaringen aangereikt, zoals het uiteengroeien door langere tijd 
van elkaar gescheiden te zijn of het zelfselectie-effect dat militairen met een uitzichtloos huwelijk 
graag uitgezonden worden.

Gezondheidsgedrag van Amerikaanse luchtmachtmilitairen
Een Amerikaanse arts4 deed onderzoek naar de psychologische belasting van Amerikaanse 
luchtmachtmedewerkers in Irak. In zijn steekproef bevonden zich ruim 300 militairen en ruim  
100 burgermedewerkers, die belast zijn met het onderhoud van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, 
ook tijdens uitzendingen. Onder militairen bleek de stress van het werk wel degelijk te lijden tot 
verhoogde niveaus van angst en woede, een typisch kenmerk van posttraumatische stressstoornis. 
Ook bleek de steun van het thuisfront de gevolgen van de stress te verminderen onder 
uitgezonden militairen. In zijn steekproef onder burgermedewerkers bleken deze verbanden niet 
aan te tonen, hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan de geringe omvang van de steekproef van 
burgermedewerkers. Ook gaf zijn onderzoek helaas geen uitsluitsel over de vraag of er sprake 
is van een omgekeerd verband. Angstige of boze mensen zien immers vaker meer stressoren 
dan mensen die meer ontspannen zijn. Concluderend blijkt dat de gepresenteerde resultaten 
niet eenduidig zijn voor wat betreft de richting van het verband. Ook wordt er een verschil 
tussen militairen en burgermedewerkers geconcludeerd, dat waarschijnlijk is te wijten aan een 
kunstmatigheid5 in het onderzoek. De steekproef onder burgermedewerkers was namelijk drie keer 
zo klein als de steekproef onder militairen, zodat de correlaties van de verbanden in de kleinere 
groep minder snel significante waarden bereiken. Concluderen dat de gevonden verbanden alleen 
maar in de steekproef van militairen bestaan is in dat opzicht prematuur, omdat bij een grotere 
steekproef onder burgermedewerkers deze verbanden waarschijnlijk wel statistisch significant 
zouden zijn geweest.

Fake news in de wachtkamer over zelfdoding of moord
Aan de vooravond van de invasie in Irak in 2003 door voornamelijk Amerikaanse en Britse 
troepen, die reeds in groten getale in de regio aanwezig waren, pleegde de voorzitter van 
een onderzoeksteam, dat belast was met het vergaren van bewijs voor de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens in Irak, de Britse chemicus dr. David Kelly, zelfmoord.  
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Althans, dat werd geconcludeerd op basis van het feit dat hij ’s middags na de thee tijdens de 
wandeling met zijn hond dood werd aangetroffen met doorgesneden polsen en slaapmiddelen 
in zijn bloed. Het onderzoeksteam dat hij leidde stond op het punt te concluderen en 
wereldkundig te maken dat er geen aanwijzingen waren gevonden van de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens in Irak. Desondanks werd de aanval op Irak ingezet en werd bij een 
latere aanval op Irak Saddam Hussein, de toenmalige leider van Irak, verdreven en jaren later 
door zijn eigen mensen ter dood gebracht. In de jaren na deze aanval op Irak, waarbij nooit iets 
is gebleken van de aanwezigheid van massavernietigingswapens, zijn er vele vragen gerezen bij 
de vermeende zelfmoord van dr. David Kelly. Deze vragen leidden tot verschillende parlementaire 
onderzoeken, waarbij zijn lichaam is opgegraven voor nader strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels 
heeft zijn familie de stoffelijke resten van hem laten cremeren en zijn as laten verstrooien om voor 
altijd een eind te maken aan onderzoek van het lichaam in deze merkwaardige zaak. 

Meer recent is weer ophef ontstaan over de moord op de Saudi-Arabische journalist  
Jamal Khashoggi, die voor het laatst in leven werd gezien op 2 oktober 2018 tijdens zijn bezoek 
aan het Saudi-Arabische consulaat in Istanbul. Hij zou dit bezoek hebben gebracht om zijn 
scheiding van zijn vrouw te regelen, terwijl zijn Turkse verloofde, die buiten het consulaat stond 
te wachten, zijn nieuwe bruid zou worden. Van meet af aan is door Turkse autoriteiten op grote 
schaal bewijsmateriaal verspreid, waaruit zou moeten blijken dat hij in dit consulaat door een 
doodseskader van Saudi-Arabië is omgebracht. Toch is zijn lichaam nooit gevonden. Het laatste 
gerucht dat door Turkije werd verspreid luidde dat het lichaam is opgelost in zoutzuur. Inmiddels 
heeft een speciale gezant van de Verenigde Naties6 echter gelast om de strafrechtelijke vervolging 
van deze Saudiërs stil te leggen, omdat op de kwaliteit van het bewijs over hun vermeende 
aandeel in deze moord veel is af te dingen. Het feit dat Turkije zoveel bewijsmateriaal zo vroeg 
heeft prijsgegeven aan de openbaarheid zonder tot aanhouding van de verdachten over te gaan 
roept ook vragen op, bijvoorbeeld over het Turkse belang in deze zaak. Dat belang kan verband 
houden met de overmacht van Saudi-Arabië en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, die 
Turkije belemmert om grotere delen van Noord-Irak en Noord-Syrië in te nemen. Animositeit 
tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten kan Turkije in dat verband goed van pas komen. 
Tevens blijft het merkwaardig dat Saudi-Arabië een kritische journalist zou ombrengen in een 
van haar eigen consulaten, die blijkbaar onder scherpe controle staan van het gastland Turkije. 
Zou er al een Saudi-Arabisch moordcommando in Turkije aanwezig zijn geweest, dan is het op 
zijn minst merkwaardig dat zij hun consulaat verkozen voor het aanhouden en/of ombrengen 
van deze kritische journalist. Een anonieme plaats zou voor een dergelijk misdrijf immers veel 
meer voor de hand liggen. Ook bracht Turkije geluidsopnamen van gesprekken in dit consulaat 
in de openbaarheid, hetgeen een vergaande overschrijding inhoudt van wat betamelijk is tussen 
landen en diplomatieke vertegenwoordigingen. Nadat onlangs de VN-rapporteur over verdachte 
moordzaken deze audio-opnamen had beluisterd, verklaarde zij dat alleen de zin ‘daar komt het 
offerdier aan’ kon verstaan. Van uitspraken of kreten van de vermoorde journalist is haar niets 
gebleken. Naast het ontbreken van de technische details die overtuigende identificatie van de 
vermoorde journalist mogelijk maken, roept de inhoud van deze zin en het woord ‘offerdier’ ook 
vragen op. Wel is het zo dat voorafgaand aan de moord het slachtoffer vaak wordt gedegradeerd 
tot ding of dier7, maar het woord offerdier wijst in de richting van een hoger belang dat wordt 
gediend met dit offer8. Dit hoger belang zou een mogelijke wig tussen de Verenigde Staten  
van Amerika en Saudi-Arabië kunnen zijn, die beiden zeer kritisch de Turkse invasie in  
Noord-Irak en Noord-Syrië volgen. Een Arabisch moordcommando zou veel eerder spreken over 
een staatsvijand, als zij een kritische journalist zouden moeten ombrengen. Bij het openbaar 
maken van de video-opnamen over zijn entree in het consulaat en het verlaten ervan, waarbij de 
identiteit van het slachtoffer moeilijk is vast te stellen, rijst de vraag waarom de Turkse autoriteiten 
niet tot aanhouding van de verdachten zijn overgegaan, als zij al op de hoogte waren van de in 
hun ogen overtuigende bewijzen van de ondervraging en marteling. Net als bij de merkwaardige 
zelfmoord van dr. David Kelly zou het bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi wel altijd 
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een vraag blijven wat er precies is gebeurd, vooral nu ook bij hem zijn lichaam voor altijd is 
verdwenen. 
Uit de hierboven beschreven tragische overlijdensgevallen blijkt dat de ware toedracht van een 
levenseinde soms niet valt te reconstrueren. Toch trekken deze gevallen aanzienlijke aandacht 
van de massamedia, eendachtig het Amerikaanse principe ‘when it bleeds, it leads’. Een Britse 
levenswijsheid die dit effect vooral op termijn weer afzwakt wijst op het feit dat de kranten die 
vandaag massaal, ook in wachtkamers, worden gelezen, morgen weer worden gebruikt om de 
‘fish and chips’ in te verpakken. 

Enkele conclusies en aanbevelingen over de opkomst en bestrijding van fake news
Uit de hiervoor beschreven voorbeelden van fake news in spreek- en wachtkamers blijkt dat 
deze voorbeelden van betrekkelijk recente datum zijn. Dit kan ten onrechte de indruk wekken 
dat fake news een nieuw fenomeen is. Het feit dat het zo snel en zo wijdverspreid wordt 
via sociale media is wellicht nieuw, omdat de ontwikkeling en het gebruik van deze media 
recent zo’n enorme vlucht hebben genomen. Het fake news als zodanig was er echter al veel 
eerder. Reeds aan het begin van de Westerse filosofie stelde de Griekse filosoof Socrates 
de vraag ‘Wat is waarheid’, waarmee hij het onderscheid tussen feit en fictie introduceerde. 
In de jaren daarna gaven zijn leerlingen Plato en Aristoteles op deze vraag uiteenlopende 
antwoorden. Waarheid was volgens Plato afkomstig uit het leven voor onze geboorte en zal 
pas weer tot onze beschikking komen als we dit aardse bestaan, dat gekenmerkt wordt door 
misvattingen en misleidingen, weer verlaten om weer toegang te krijgen tot de waarheid. 
Aristoteles meende echter dat menselijke waarneming tot reconstructie van de waarheid kan 
leiden. Hij wees daarbij op het belang van objectiviteit en herhaalbaarheid. Vele jaren daarna 
vroeg de Romeinse stadhouder van Jeruzalem Pontius Pilatus aan Jezus Christus ook: ‘Wat 
is waarheid?’ Waarop Christus antwoordde: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Later 
schrijft zijn leerling Paulus dat we geen directe toegang hebben tot de waarheid, maar slechts 

zien als door een (slechte) spiegel, in raadselen. 
In de eeuwen daarna is veel strijd geweest over 
de vraag wat waarheid is en noemden sommige 
totalitaire regimes hun staatsmedia zelfs ‘De 
Waarheid’9. In de Engelstalige literatuur wordt 
over het begin van de Eerste Wereldoorlog wel 
opgemerkt dat de waarheid het eerste slachtoffer 
is op het slagveld (zie Afb. 3.) 

Wel is het zaak dat zowel hulpverleners 
als patiënten in hun vrije nieuwsgaring en 
vakliteratuur het kaf van het koren blijven 
scheiden. Naast de voorbeelden die in dit artikel 
zijn gegeven en kennisname van het feit dat 
de waarheid het eerste slachtoffer is op het 
slagveld kan het verder raadzaam zijn om de 
vraag te stellen: ‘Wie heeft hier baat bij?’ Voor 
het beantwoorden van die vraag zijn diezelfde 
sociale media bruikbaar, die gemakkelijk 
gegevens hierover inzichtelijk maken. Tot slot 
verdient het voor hulpverleners aanbeveling 
om hun vakliteratuur bij te houden, waarin fake 
news vakkundig wordt onderscheiden van 
wetenschappelijk verkregen inzichten. 

Afb. 3: Ver voordat de eerste soldaten sneuvelen in de strijd is 
de waarheid het eerste slachtoffer op het slagveld.
Foto: Marten Meijer.

V A N  D E  R E D A C T I E
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FAKE NEWS IN MASS MEDIA AND MEDICAL INTERVENTIONS
Based upon several analyses of a large sample of data on health behaviours of Swedish deployed 
military personnel, it is concluded that they have the same amount of health problems as non-
deployed Swedish military personnel, when controlled for the so-called ‘healthy worker effect’. 
This effect is caused by the initial selection of personnel into a labour organization. This article 
describes an additional selection effect, caused by military medical professionals, who screen 
military personnel before deployment. This additional selection adds to the overall health quality of 
deployed personnel, which artefact is not controlled for in the Swedish study. In another study on 
deployed American personnel it is concluded that the deployed military group suffers from mental 
health problems, caused by the deployment, but the deployed civilian group does not. However, 
this difference could be explained by the artefact of differences in sample size. Additionally, two 
examples of questionable conditions of a suicide and a murder are explored, which reveals 
some other aspects of fake news in recent mass media outlets. The presented artefacts in the 
scientific studies and the aspects of fake news in some sad murder cases lead to the conclusion 
that fake news is not new, but should be filtered out of mass media and evidence based medical 
interventions as much as possible, also by close examination of scientific studies. 
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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

De medische verzorging ten tijde van de Belgische Opstand
door dr. Leo van Bergen 

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

Samenvatting
De tekortschietende hulp bij alle legers in het verleden en het tekort aan kennis en kunde bij 
veel ‘medici’ is waarschijnlijk een der redenen geweest om in het begin van de negentiende 
eeuw een ’s Rijkshospitaal ter Instructie op te zetten. Later is de naam gewijzigd in 
Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen.

In 1830 tijdens de Belgische Opstand kon de kennis en kunde, zowel van de Nederlandse 
als Belgische militaire artsen op de proef worden gesteld. Het is onduidelijk hoeveel doden 
en gewonden deze opstand aan Belgische en Nederlandse zijde heeft gekost. Daarover 
zijn alleen schattingen bekend. Het bombardement op de Citadel van Antwerpen heeft de 
meeste slachtoffers geëist. Om een einde te maken aan deze opstand gaf koning Willem I  
opdracht een veldtocht te houden die tien dagen duurde en begon op 2 augustus 1831. 
Aan Nederlandse zijde sneuvelden 112 militairen en aan Belgische zijde 92. Dit aantal lijkt 
gering maar dit waren alleen de doden ten gevolge van het oorlogsgeweld. Veruit de meeste 
slachtoffers (doden, zieken en gewonden tezamen) werden gemaakt door syfilis, cholera 
en een besmettelijke oogziekte – granulosa Bellica – of ‘militaire oogziekte’. Alleen al deze 
aandoening eiste in een vijftal jaren ongeveer 15.000 slachtoffers. Niet alleen militairen 
leden hieraan, ook de burgerbevolking werd hierdoor hard getroffen. 

Deze oogziekte werd bestreden met laxeermiddelen, voetbaden en aderlaten. Bij de 
pogingen de ziekte te bestrijden werd er flink geëxperimenteerd. Waarschijnlijk is deze 
ziekte vanuit Egypte naar West-Europa overgebracht. Door de grote verspreiding van deze 
ziekte onder de bevolking werd de militaire connectie in de naam gestaag verlaten.

Syfilis schijnt wel adequaat bestreden te zijn voorzover dat mogelijk was met de toen 
voorhanden zijnde middelen kwik en jodiumpreparaten. Later traden er voorafgaand aan 
de veldtocht ‘aanmerkelijke verbeteringen’ op in de organisatie van de geneeskundige 
verzorging. Iedere legerafdeling, het hoofdkwartier en de cavalerie kregen bijvoorbeeld 
de beschikking over een ambulance. Maar de gehele hulpverlening schoot nog steeds 
schromelijk tekort, hetgeen onder meer mocht blijken bij de gevechten in september 1830  
te Brussel, waarbij de hulpverlening zeer gebrekkig was.

Voor wat betreft de afvoer van de gewonden en de zieken was de eerste pleisterplaats het 
civiele hospitaal te Eindhoven dat was geopend tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Maar als 
gevolg van de geringe opnamecapaciteit werden vele zieken en gewonden doorgevoerd 
naar het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Een deel van deze gekwetsten werd, na enige 
rust en een aderlating, verder het land in vervoerd. Helaas kon ook daar een tekort aan 
ruimten zijn, waardoor verder vervoer noodzakelijk was tot aan het Groot Rijkshospitaal 
te Utrecht. Ook dat kon de grote toestroom niet aan waardoor er verder werd geëvacueerd 
naar Amsterdam. Zij kregen te Utrecht vaak te maken met de praktijk van het bloedzuigen, 
iets wat algemeen gesproken vanaf medio negentiende eeuw zienderogen afnam, maar door 
de militair geneeskundigen nog enkele decennia werd voortgezet.

Achteraf moet worden vastgesteld dat ondanks de verbeteringen in de gezondheidszorg de 
gehele hulpverlening nog als zeer gebrekkig en ondermaats moeten worden aangeduid.
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Inleiding
Kort voor de slag bij Waterloo werd de Nederlandse Militair Geneeskundige Dienst der landmacht 
heropgericht (het was in feite de voorzetting van een in 1795 in het leven geroepen organisatie). 
Of dit te kort was om ten tijde van de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo in juni 1815 substantieel 
wat te kunnen uitrichten, of dat – zoals het falen van ook al de andere medische diensten, zoals 
de indertijd vaak geroemde Franse, doen denken – ook met een goede en lange voorbereiding er 
niet al te veel had kunnen worden verricht simpelweg omdat de hulpvraag het hulpaanbod bij verre 
oversteeg, blijft de vraag. Maar die over de gehele linie en bij alle legers tekortschietende hulp  
– en het soms schrikbarende tekort aan kennis en kunde bij een deel van de ‘medici’ – was 
waarschijnlijk wel een van de redenen om in het begin van de jaren twintig van de negentiende 
eeuw te Utrecht een ’s Rijkshospitaal ter Instructie op te zetten, waarvan later de naam in 
Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen werd veranderd.

De eerste keer dat de kennis en de kunde van deze nieuwe, zowel Nederlandse als Belgische, 
militaire artsen op de proef werden gesteld, aangevuld met nog niet van de kweekschool 
afgestudeerde officieren van gezondheid, was tijdens de Belgische Opstand. Die had tot gevolg 
dat er meer geneeskundig personeel kwam en had daarenboven een militair-medische noviteit 
aan Nederlandse zijde tot gevolg. Voor het eerst konden de ambulances namelijk beschikken over 
een begin 1831 in het leven geroepen compagnie hospitaalsoldaten, bijna veertig jaar voordat 
een dergelijke eenheid permanent in de organisatie werd opgenomen. Dat ook deze eenheid in 
1839 demobiliseerde, zegt iets over haar effect. Door gebrek aan ervaring en kennis bij zowel de 
uitvoerders als leidinggevenden, was dat nihil1-3. Bij die demobilisatie verloren overigens  
twee op de drie officieren van gezondheid hun baan, waarop zij hun heil moesten gaan zoeken in 
de burgermaatschappij. Wel kwamen toen de militaire ziekeninrichtingen van Venlo en Roermond,  
die in de voorgaande jaren de Belgische krijgsmacht hadden bediend, weer in Nederlandse 
handen4-8,9(p.29).

Doden en gewonden
Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden de Belgische Opstand, die eind augustus 1830 
uitbrak, heeft gekost. De schattingen lopen uiteen van ruim 400 doden en tussen de 200 en 500 

gewonden aan Belgische, en 
500 tot 800 doden en tussen 
de 800 en 2000 gewonden 
aan Nederlandse zijde. Het 
leeuwendeel van hen,  
125 doden en 370 gewonden, 
viel ten offer aan het 
bombardement van de 
Antwerpse citadel. Twee 
hospitaalschepen zorgden 
voor de evacuatie van de 
zieken en gewonden. Verder 
vervoer, tot aan Amsterdam, 
vond grotendeels plaats per 
trekschuit. Dat was – hoewel 
het in- en uitladen van de 
gewonden geen sinecure was –  
een toentertijd gebruikelijke 
wijze van vervoer, ook omdat 
andere middelen van vervoer 
niet of nauwelijks sneller 
waren10(p.131),11(pp.239-41),12,13(pp.35),14.

Fig. 1: Ruïnes van de Citadel van Antwerpen, 1832. Gezicht op de ruïnes van de Citadel van 
Antwerpen, na het bombardement en de overgave van de citadel door generaal Chassé op 
23 december 1832. Centraal een groep van vier militairen waarvan één een gewonde arm 
heeft. Bron: Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, Publiek domein.
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Het finale antwoord op de opstand was een door koning Willem I verordonneerde tien dagen 
durende veldtocht. Hij legde zich niet neer bij het Verdrag van Londen van december 1830, dat  
een einde aan de vijandelijkheden had moeten maken en waarin de Belgische onafhankelijkheid 
was vastgelegd. Op 2 augustus 1831 overschreed een goed bewapende Nederlandse 
troepenmacht van 37.000 man de Belgische grens. Zij traden een iets grotere, maar slecht 
georganiseerde Belgische krijgsmacht en een handelingsonbekwame Burgerwacht tegemoet.  
De veldtocht resulteerde aanvankelijk dan ook in een Nederlandse overwinning, al sneuvelden  
er 112 Nederlanders tegenover 92 Belgen. Maar nadat een Franse strijdmacht van 70.000 man 
intervenieerde, trok het Nederlandse leger zich terug. Wederom weigerde Willem I de door de 
Britten en Fransen voorgelegde voorwaarden inzake de Belgische kwestie te aanvaarden. Het 
duurde nog acht jaar voordat hij zich neerlegde bij het voldongen feit van een afgescheiden 
België10(pp.163-4).

Ziekte
Het aantal slachtoffers van bovengenoemde campagne lijkt gering, maar hierbij ging het louter 
om de doden en gewonden die waren gevallen als gevolg van krijgsgeweld. Zoals vaker bleken 
niet bommen en granaten, maar bacillen de gevaarlijkste vijand te zijn. Die luisterden, naast zoals 
vanouds ‘syfilis’, vooraleerst naar de naam ‘cholera’, ook wel ‘Aziatische braakloop’ genoemd. 
Deze laatste ziekte was tussen 1826 en 1837 pandemisch in Europa, waar nog bijkwam dat de 
gewelddadigheden de bestrijding ervan in zowel preventief als curatief opzicht bemoeilijkten.  
Zij eiste in 1831 alleen al in België 8000 levens, waarvan 2500 te Brussel. Er werden derhalve 
quarantainestations opgezet om te voorkomen dat de cholerapatiënten naar Nederland zouden  
terugkeren10(p.210),11(p.241),15.

Niet alleen cholera kon door de Belgische Opstand makkelijker om zich heen grijpen, ook het 
aantal patiënten van andere ziekten nam door dit krijgsgewoel toe. De strijd begon bijvoorbeeld 
juist op het moment dat de militair-medici van Noord en Zuid gezamenlijk een zeer besmettelijke 

oogaandoening bestreden. In de periode  
1816-1861 leed maar liefst één op de  
vijf Europese soldaten eraan. Het geweld en 
de tweedeling compliceerden de hulpverlening 
aan de lijders aan deze oogziekte, onder meer 
tijdens de dagenlange mislukte Nederlandse 
heroveringspoging van Brussel, eind september 
1830. In de vijf navolgende jaren eiste deze  
– ook wel granulosa Bellica of ‘militaire oogziekte’ 
genoemde – aandoening 15.000 slachtoffers. 
Tussen de 4000 en 4500 van hen werden volledig 
blind en nog eens duizend aan één der ogen. Het 
betrof waarschijnlijk wat tegenwoordig ‘trachoom’ 
of ‘granuleuse oogziekte’ wordt genoemd, waarbij 
gebrekkige hygiëne de boosdoener is. 

Bij de marine zat een groot aantal mensen samengepakt in een kleine ruimte, een hel voor de 
schepelingen maar een walhalla voor besmettelijke ziekten. Bij de landmacht wogen  
(de combinatie van) oogverwonding, stof, zon, fel zonlicht en langdurige inspanning mee.  
Maar het kan ook blennorrhoe zijn geweest; dan was de oorsprong venerisch van aard en ook 
dan was de benaming ‘militaire oogziekte’ dus op zijn plaats. Dit betekent niet dat het een ziekte 
was waaraan alleen militairen leden. In 1840 bijvoorbeeld was maar liefst 15 procent van de 
Belgische bevolking erdoor aangedaan, een teken van de grote besmettelijkheid. Omdat in die tijd 
de diagnose symptoomgericht was, ging het waarschijnlijk de ene keer om wat nu trachoom wordt 
genoemd, en de andere keer om blennorrhoe10(pp.211-212),11(pp.212-214),16-19,20(p.48),21.

Fig. 2: Ophthalmia granulosa.
Bron: Roelfsema-van der Wissel H.G.: De gezondheidszorg in de  
Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid 
tussen 1818 en 1859. Stichting Het Drentse Boek, Zuidwolde, 
2006:15;161.
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Ophthalmia Bellica kenmerkte zich door brandende ogen, gezwollen oogleden en rode bindvliezen. 
G.F. van Dommelen schreef in zijn Geschiedenis van de Militaire Geneeskundige Dienst in 
Nederland uit 1857 dat zij terecht ‘eene vreeselijke ziekte’ werd genoemd:

Want wie haar gezien heeft in dien hevigen graad, waarbij het bovenste ooglid, aan een 
doorgesneden appel gelijk, de halve wang bedekt, terwijl de oogbol in etter badende, 
door dit gezwollen ooglid als ’t ware met eene heete cataplasma [= compres met dikke 
brij] bedekt is, haar tot rexis [= ruptuur] noopt en tot zóó lang aan elk onderzoek in den 
weg staat tot dat het gezigtsvermogen onherstelbaar verloren is; dien zal deze naam niet 
overdreven voorkomen22(p.159).

Deze oogziekte werd bestreden met laxeermiddelen, voetbaden en aderlaten. Veelal trad er 
genezing op, maar men kan met de kennis van nu vrij veilig stellen dat het woord ‘desondanks’ 
meer op zijn plaats was dan ‘dankzij’22(pp.135-6,157-9). Bij de pogingen de ziekte te bestrijden, werd flink 
geëxperimenteerd. De militaire artsen waren zich ervan bewust dat niet zomaar alles kon en dat 
politiek en publiek grenzen aan hun onderzoek stelden. Maar zij wisten ook dat de hiërarchie van 
een krijgsmacht voordelen voor medisch onderzoek bracht. Door de dubbele machtsverhouding 
van de officier-arts tegenover de soldaat-patiënt, was protesteren problematischer dan in de 
burgermaatschappij20(p. 53).

In de jaren twintig van de negentiende eeuw waren er grofweg twee kampen te onderscheiden 
binnen de medische gemeenschap: die van de compressionisten en van de contagionisten. De 
compressionisten meenden dat de ziekte een gevolg was van het dagelijkse doen en laten van  
de soldaten, zoals het gekleed gaan in veel te strakke uniformen die het lichaam beknelden. Dat 
kon weer ontaarden in een in het begin onschuldige oogontsteking die zich tot ophthalmia kon 
ontwikkelen. De contagionisten daarentegen beoordeelden de ziekte als besmettelijk (al was de 
wijze van besmetting voor hen onduidelijk), wat zou verklaren dat deze zich eerst van garnizoen  
tot garnizoen verspreidde en daarna over de grenzen heen: de landsgrenzen en de grenzen  
tussen kazerne en burgermaatschappij. Uiteindelijk kwam het tot een compromis tussen deze  
twee opvattingen, waarbij de ziekte als besmettelijk werd bestempeld, maar met een militaire 
predispositie, te wijten aan de gebrekkige hygiëne onder de militairen20(pp.54-5).

De ziekte is in 1801 waarschijnlijk door vanuit Egypte terugkerende Franse troepen naar  
West-Europa overgebracht, waarna hierop volgende expedities ervoor zorgden dat de  
aandoening de kop opstak vanaf de Noordzee tot in Rusland. De Belgische opstand zou voor 
verdere verspreiding onder de Belgische bevolking hebben gezorgd. Tijdens deze revolutie 
verspreidde de ziekte zich zelfs zo sterk, dat zij een rol ging spelen in de negatieve beeldvorming 
van de Belgische bevolking over de krijgsmacht en de discussies over de noodzaak van medische 
specialisatie. Menig buitenlands arts liet zich verleiden een bezoek te brengen aan wat eerst nog 
het Zuiden des lands was en later de zuiderbuur werd, met als prominentste belangstellende 
de Fransman Dominique Larrey, de bekendste medicus van Napoleons Grande Armée en wel 
de meest vooraanstaande militair arts aller tijden genoemd23,24. De grote verspreiding onder 
de bevolking leidde ertoe dat de militaire connectie gestaag werd verlaten en dat woorden als 
‘militaire’ of ‘bellica’ uit de benaming van de diagnose verdwenen20(pp.49,58),21.

Syfilis daarentegen schijnt vrij adequaat te zijn bestreden, althans voor zover dat met de 
toenmalige middelen – kwik- en jodiumpreparaten – mogelijk was17(p. 311). In ieder geval waren, 
aldus Van Dommelen, ‘de vroeger zo afzigtelijke vormen van syphilis in onze hospitalen uiterst 
zeldzaam geworden’22(p.158). Maar behalve dat het even duurt voordat syfilis een mutilerende 
uitwerking op het uiterlijk heeft, moet worden opgemerkt dat Van Dommelen met zijn boek aan  
het begrip ‘hagiografische geschiedschrijving’ een nieuwe dimensie toevoegde. Enige 
terughoudendheid ten aanzien van diens oordelen is derhalve op zijn plaats – een gegeven dat 
voor meer toenmalige opmerkingen over de hulpverlening in België geldt.
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De daadwerkelijke hulpverlening
In 1832 meldde De Militaire Spectator bijvoorbeeld dat er, voorafgaand aan de veldtocht, 
‘aanmerkelijke verbeteringen’ in de organisatie van de geneeskundige verzorging hadden 
plaatsgevonden. Iedere legerafdeling en ook het hoofdkwartier en de cavalerie beschikten over 
een ambulance. Die ambulances en diverse korpsen telden ‘vele’ officieren van gezondheid25. 
Maar ‘aanmerkelijk’ en ‘vele’ zijn relatieve begrippen en moeten dus worden afgezet tegen het 
aantal medici waarover de krijgsmacht eerder kon beschikken en die minimaal noodzakelijk 
werden geacht voor een adequate hulpverlening. Dat er wel wat aan te merken valt op het oordeel 
van De Militaire Spectator, wordt duidelijk als de hulpverlening tijdens de gevechten te Brussel in 
september 1830 – waarbij, zoals gebruikelijk in die dagen, gewonde officieren voorrang kregen 
boven de gewone soldaten – onder de loep wordt genomen. Tekenend voor de desperate situatie 
waarin de Nederlandse troepen in het algemeen al snel verkeerden, is bijvoorbeeld dat op  
22 september de artsen de gewonden verzorgden in de directe omgeving van gevechtsacties.  
Voor degenen die zij aan zij lagen in de stallen achter het paleis van de Oranjes was, naast een 
puur toevallig aanwezige civiele chirurgijn, slechts één arts beschikbaar. Pas uren later meldde 
zich een tweede militair medicus, L.P.J. Snabilié (die IGDL zou zijn in de periode 1851-1865 en 
als 17-jarige als chirurgijn 3e klasse al hulp had verleend te Waterloo). In het paleis hadden zich 
eveneens gewonden verschanst, en wel in een vertrek dat tijdens de gevechten op de dag erna 
in de vuurlinie kwam te liggen. De situatie in het paleis verslechterde toen het noodzakelijk bleek 
de in het naburige park De Warande gelegen gewonden op boerenkarren naar dit gebouw over 
te brengen. Tijdens die evacuatie raakten drie officieren van gezondheid gewond, van wie één 
dodelijk22(pp.137-40),26,27. Onnodig te zeggen dat het militaire hospitaal te Brussel, onder leiding van 
J.F. Kerst (het toenmalige hoofd van ’s Rijkshospitaal ter Instructie), vol lag met gewonden, veelal 
slachtoffers van geweervuur. Van 39 operaties die hij en zijn collega’s uitvoerden, hadden twaalf 
niet het gewenste resultaat22(pp.141-4,201).

Fig. 3: Portret van L.P.J. Snabilié, geboren 1797, directeur van 
de Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen te Utrecht, 
overleden 1865.  
Bron: Prent (litho) van C.W. Mieling naar een tekening van F. Waanders, 
afkomstig uit: Jaarboekje der kwekelingen aan de Rijkskweekschool voor 
militaire geneeskundigen, 1854. Het Utrechts Archief, publiek domein.

Fig. 4: Portret van J.F. Kerst, geboren 1799, chirurgijn-
majoor en leraar in de heelkunde aan de Rijkskweekschool 
voor militaire geneeskundigen te Utrecht, overleden 1874. 
Bron: Anonieme prent (litho) uit ca. 1855, afkomstig uit: Jaarboekje der 
kwekelingen aan de Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen, 
1855. Het Utrechts Archief, publiek domein.
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Dat de hulpverlening in Brussel in het najaar van 1830 gebrekkig was, was geen unicum. Ook 
de zorg tijdens de gevechten om Antwerpen schoot tekort, al betrof het in dit geval de medische 
dienst van de zeemacht. Het gevolg was dat er stemmen opgingen om de noodzakelijk geachte 
uitbreiding van de krijgsmacht gepaard te laten gaan met versterking van de medische dienst. 
Aldus geschiedde. Maar deze groei bleek één jaar later tijdens de veldtocht zinloos te zijn, omdat 
zij niet was toegesneden op de tactiek die de Belgen gebruikten. ‘De steeds wijkende vijand’ stelde 
de medische dienst ‘weinig in de gelegenheid om vele belangrijke operatiën te kunnen doen’, 
omdat de ambulances telkens weer moesten opbreken22(pp.145-6).

Ondertussen sleepte de 
belegering van de door de 
Nederlanders bezette Antwerpse 
citadel zich voort. Het grote 
hospitaal in deze vesting lag 
langdurig onder vuur, wat al in 
1831 reden was geweest om 
een geblindeerd, met takken 
en aarde bedekt, tweede 
hospitaal te bouwen. Dat bleek 
evenmin bestand te zijn tegen de 
inslagen, zodat evacuatie van de 
gewonden noodzakelijk was. Het 
bombardement van Antwerpen 
resulteerde in 307 Nederlandse 
gewonden, van wie er 44 een 
amputatie moesten ondergaan. 

Van hen stierven er twaalf voordat ze de citadel konden verlaten22(pp.154-5),28. Daarbij hield ook in de 
citadel de cholera huis. De ziekte sloeg van daaruit over naar de oorlogsschepen op de Schelde en 
daarvandaan naar de marinebases in Vlissingen en Hellevoetsluis13(pp.36-7),20(p.153).

De evacuatie van de gewonden
Het tijdens de Tiendaagse Veldtocht geopende hospitaal in Eindhoven was de eerste pleisterplaats 
voor veel van de honderden zieken en de ongeveer 600 gewonden. Het kon echter slechts  
80 tot 100 man opvangen, terwijl alleen al van 7 tot en met 9 augustus 1831 ruim 150 wagens  
met zieken en gewonden de toekomstige lichtstad aandeden. De meesten van hen werden 
doorgevoerd naar het Groot Ziekengasthuis te Den Bosch. Dat vormde tijdens de veldtocht de 
spil van de medische logistiek, ofschoon het een civiel hospitaal betrof waarvan het Rijk voor de 
gelegenheid een gedeelte had gehuurd. Een deel van de gewonden en zieken werd, na van enige 
rust op een bos stro en een aderlating te hebben genoten, vandaaruit verder het land in vervoerd. 
Dit gebeurde bij voorkeur via het water, uit zowel medische als financiële overwegingen. Soms 
verliep dat per stoomboot, soms per vanaf de wal door paard of mens voortgetrokken ‘jaagschuit’. 
Om onnodige kosten te voorkomen én omdat niet ieder militair arts een civiel collega de eer van de 
genezing gunde19, bleven alleen de zwaar zieken en gewonden (de ‘onvervoerbaren’) alsmede de 
bijna herstelden in Den Bosch. Daar werd op 21 augustus een piek bereikt met ruim 850 patiënten.

Er was een gerede kans dat er op een volgende locatie evenmin voldoende ruimte zou zijn, 
waarna de tocht zou moeten worden voortgezet tot aan het Utrechtse Groot Rijkshospitaal. Daar 
aangekomen kregen velen – enigszins afhankelijk van wie er de behandelend arts was – opnieuw 
een aderlating, ditmaal uitgevoerd door een contingent bloedzuigers, toegepast vanuit de gedachte 
dat sommige ziekten het gevolg zijn van een overmaat aan bloed. Bovendien was de kans in 
Utrecht groot dat zieken en gewonden op een dieet van louter karnemelk werden gezet met de 
bedoeling ze weer op krachten te brengen9(p.133),19,29.

Fig. 5: Citadel Antwerpen (Hospitaal Blindé) tijdens het beleg. Zaal Nederlands militair 
hospitaal. Bron: Litho D. Raffet, 1852. Welcome collection, CC BY 4.0.
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De uitbreiding van de medische dienst leidde tevens tot verbetering van de diverse hospitalen en 
bovenal van het Groot Rijkshospitaal in Utrecht. De daarvoor benodigde werkzaamheden waren 
nog bij lange na niet voltooid toen de eerste gewonden van de veldtocht binnenkwamen. Zij kregen 
een plek toegewezen op de met stro bedekte vloeren van de bovenste verdiepingen. Het hospitaal 
kampte daarbij met een artsentekort, omdat veel medici met de Nederlandse strijdkrachten mee 
naar het Zuiden waren getrokken. Er werd onder meer geprobeerd deze situatie te verhelpen door 
een gepensioneerde opper-chirurgijn en een recentelijk uit Indië teruggekeerde chirurgijn-majoor 
aan te stellen. Die kregen het snel druk. In het tweede kwartaal van 1832 bijvoorbeeld moesten 
zij meer dan 5000 patiënten behandelen. Van hen werd om de tijd een aantal naar Amsterdam 
geëvacueerd om plaats te maken voor nieuwkomers. Velen waren ten prooi gevallen aan de 
cholera-epidemie die ook Nederland teisterde en waarvan de medische staf van het hospitaal 
evenmin gevrijwaard bleef22(pp.147-8,151-3).

Die praktijk van het bloedzuigen – door de Utrechtse studenten ‘vampyrisme’ genoemd – nam 
over het algemeen gesproken medio negentiende eeuw overigens zienderogen af30,31, maar werd 
door militaire geneeskundigen nog enkele decennia voortgezet. Zij hielden daarbij de kwaliteit 
nauwlettend in het oog. Dat betekende dat slechts twee soorten bloedzuigers geschikt werden 
geacht: de hirudines medicinales (grijze bloedzuiger) of de sanguisuga officinalis savignii, later 
omgedoopt in sanguisuga medicinalis savignii, ‘waarvan de rug groenachtig of zwartachtig 
groen is, met zes roestkleurige, bandvormige strepen, en de buik olijfgroen of ongevlekt’. Dat 
het bloedzuigen wijdverbreid was, bewijst een brief van IGDL Snabilié uit 1859 waarin hij erop 
aandrong meer eenheid te brengen in de ‘herhaalde aanwending van bloedzuigers’. Er was hierin 
sprake van ‘heraanwending’ van de zuigers en zelfs van het gebruik van verse, wanneer ondanks 
één of meerdere heraanwendingen toch ‘meer bloedzuigers benoodigd zijn geweest dan de 
voorraad strekte’32.

Het oordeel over de hulpverlening
Al met al verrast het niet dat het oordeel van een auteur in De Nieuwe Spectator van 1856 nogal 
afwijkt van dat van De Militaire Spectator in 1832. Zijn opmerking dat een hulpverleningsfiasco  
niet had kunnen uitblijven gezien de geringe omvang van de medische dienst33, is weliswaar 
letterlijk gezien niet in strijd met dat positieve oordeel over de ‘aanmerkelijke verbeteringen’ en 
‘vele’ medici, maar geeft wel een andere visie. Dit geldt evenzeer voor het relaas van  
W.C. van Leersum in De Nieuwe Spectator in 1861. Hij schreef dat hij tijdens de Tiendaagse 
Veldtocht ‘als eenig officier van gezondheid’ verbonden was geweest aan het bijna 650 man  
sterke Regiment Huzaren nr. 634.

Ook het oordeel dat kweekschooldocent en officier van gezondheid 1e klasse van het Regiment 
Huzaren, W.C.H. van der Harten, in 1864 velde, was hard. Opstand en veldtocht hadden zijns 
inziens bewezen hoe belangrijk medische zorg voor een krijgsmacht is. Maar dat inzicht kwam 
voort uit het feit dat de verstrekking van deze zorg ondermaats was gebleven. Een groot deel van 
de dienst was ‘in der haast daargesteld’ geweest, wat ‘een kwaden indruk bij het leger en het volk’ 
had teweeggebracht ‘die nu zelfs nog niet geheel is uitgewischt’35; een opmerking die niet is los te 
zien van de kritiek die ‘zijn’ kweekschool in de jaren zestig te verduren kreeg.

Nawoord
Of het klopt dat de feilen van de medische zorg in de jaren 1830-1832 het belang van goede 
medische zorg voor de krijgsmacht duidelijk had gemaakt, is de vraag. Los van het feit dat het 
moeilijk te achterhalen is of het uit militair-tactisch oogpunt van belang zou zijn geweest als de zorg 
naar behoren zou hebben gefunctioneerd, is al evenmin de meer relevante vraag te beantwoorden 
of bij een beter voorbereide en uitgevoerde zorg het menselijk lijden substantieel had kunnen 
worden beperkt; zie Waterloo. Of een voorbereiding in de operationele praktijk vruchten afwerpt, 
hangt er immers voor een flink deel vanaf of het soort oorlogvoering waarin militairen en medici 
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belanden enigszins overeenkomt met dat waarvan tijdens de oefeningen is uitgegaan. Dat was in 
ieder geval bij de Tiendaagse Veldtocht niet het geval.

MEDICAL CARE DURING THE BELGIAN REVOLUTION
The inadequate medical support in all armies in the past and the lack of knowledge and expertise 
among many ‘medical personnel’ was probably one of the reasons for setting up a National 
Hospital for Instruction at the beginning of the nineteenth century. The name was later changed to 
Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen (National Academy for Military Medicine).

During the Belgian Revolution in 1830, the knowledge and expertise of both the Dutch and the 
Belgian military physicians were put to the test. It is not clear how many people were killed or 
wounded among the Dutch and Belgian military and civilian population. We can only guess how 
many. The bombardment of the Antwerp Citadel claimed the most casualties. In order to end this 
revolution, King Willem I ordered a campaign that started on 2 August 1831 and lasted for ten 
days. The campaign claimed 112 Dutch and 92 Belgian military personnel. This may seem like a 
small number, but these were only the casualties killed in battle. By far the most casualties (dead, 
sick and wounded together) were due to conditions such as syphilis, cholera and a contagious 
eye disease, called granulosa Bellica or ‘military ophthalmia’. This condition alone claimed around 
15,000 casualties in five years, not only among military personnel, but also among the civilian 
population.

This eye condition was treated with laxatives, foot baths and blood letting. Many experiments were 
conducted in an attempt to fight the disease. The disease probably spread from Egypt to Western 
Europe. As it spread among the population, the military connection was gradually lost.

It seems that syphilis was treated effectively, insofar as it was possible, with the mercury and iodine 
preparations available at the time. Significant improvements occurred in the organisation of medical 
care at a later stage, prior to the campaign. An ambulance was made available to each army unit, 
the headquarters and the cavalry. But the overall emergency medical support was still far from 
satisfactory, which became clear during the battles in Brussels in September 1830, when medical 
support was very limited.

With regard to the transport of the sick and wounded, the first port of call was the civilian hospital in 
Eindhoven, which was opened during the ten-day campaign. But because of the limited admission 
capacity, many of the sick and wounded were transported to the Groot Ziekengasthuis in  
Den Bosch. After some rest and blood letting, some of the wounded were transported to other 
locations in the area. Unfortunately many of those too had insufficient space, so further transport 
was required, up to the Groot Rijkshospitaal in Utrecht. In the end, this hospital was also unable 
to cope with the large influx of patients, so they were then further evacuated to Amsterdam. There 
they received another blood letting, now by leeches, a practice that noticeably declined in the mid-
nineteenth century, but military physicians held on to it for several more decades. 

In hindsight we can say that despite the improvements in health care, the whole medical care 
system remained woefully inadequate and substandard. 
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Uitnodiging

Ketenpartnerbijeenkomst
MGGZ RcGGZ Midden

› Wie?

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg regiocentrum Midden (Utrecht)

› Wat?

Een bijeenkomst voor (militair-)artsen, POH-GGZ en BMW werkzaam 
binnen ons verzorgingsgebied* gericht op het aanbieden van een 
inhoudelijke deskundigheidsbevordering over een thema uit de GGZ en 
het beantwoorden van eventuele vragen over onze zorgverlening. Het 
inhoudelijke thema van de bijeenkomst volgt.

› Waarom?

Goed contact met onze verwijzers en andere hulpverleners in ons 
verzorgingsgebied neemt obstakels in de verwijzing weg en zorgt voor een 
verbeterde samenwerking in de zorgketen. Het uiteindelijke doel is het 
verder verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en de 
patiënttevredenheid.

› Wanneer?

Maandag 7 oktober 2019 tussen 1330 en 1600uur (ontvangst: 1300uur)

› Waar?

Volgt, in ieder geval regio Utrecht.

› Hoe?

U kunt zich tot uiterlijk 30 september 2019 aanmelden via:
s.vd.staak@mindef.nl

* Apeldoorn, Amersfoort, Doorn, Eibergen, Rotterdam, Utrecht, Schaarsbergen 
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 7 en 8, juli en augustus 2019

Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen
De lijst met landenadviezen is uitgebreid met adviezen voor: Regio Middellandse Zee - Atlantische 
Oceaan [Najaarsreis onderzeedienst], Rwanda [Oefening Shared Accord 2019], Duitsland [Oefening FTX 
Altengrabow], Schotland [Mountain Warfare Training 2019], Fort Hood Texas (USA) en IKE group sail 2019 
[Zr. Ms. de Ruyter]. 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 specifieke eisen voor 
Duitsland en Italië, respectievelijk oefening High Niederstetten, Bad Reichenhall en Aviano, toegevoegd.  
Het totaaloverzicht van de transporthygiëne adviezen is via deze link terug te vinden.

MGZ 2020
Project certificering kwaliteitsmanagementsysteem Staf DGO
Het traject om te komen tot implementatie en certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
binnen de Staf DGO loopt volgens planning. Een aantal verplichte stappen zijn doorlopen, zo is de 
risicoanalyse doorlopen en is de beleidsverklaring van de Staf DGO opgesteld. Inmiddels is onder andere 
begonnen met het optekenen van een integraal procesmodel waarin alle activiteiten en koppelvlakken/
afhankelijkheden in beeld worden gebracht. Doelstelling is om dit in de vorm van een kwaliteitshandboek 
(clickable) in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar te stellen via intranet. Vanuit de Staf DGO zijn 
vier collega’s gestart met de opleiding tot interne auditor. Zij gaan vanaf oktober de interne audits afnemen 
en daarmee de staf voorbereiden op de beoordelende externe audits die in het eerste kwartaal van 2020 
plaatsvinden. Naar verwachting kan het certificaat volgens ISO 9001:2015 dan aan het eind van het eerste 
kwartaal van 2020 behaald zijn.

Kwaliteitsmanagement 
Sinds begin juli is bekend aan wie de aanbesteding voor opleidingen en trainingen op 
kwaliteitsmanagementgebied is gegund. Dit betekent dat er op korte termijn 1200 opleidingsplekken zijn 
voor verschillende opleidingen op kwaliteitsmanagementgebied. Er zijn dan opleidingen voor onder andere 
(lead)auditoren, kwaliteitsmanagement voor leidinggevenden en het doen van een stakeholdersanalyse. 
Ook kunnen er (team)trainingen worden gegeven. Denk hier bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een 
dashboard door een managementteam of door als afdeling processen te verbeteren om zo de kwaliteit van 
zorg naar een hoger niveau te brengen. Deze opleidingen en trainingen worden in-company gegeven.  
De trainers komen dus op locatie! Uiteraard worden er ook geaccrediteerde certificaten voor het volgen van 
de opleidingen en trainingen afgegeven. Op korte termijn wordt bekend gemaakt op welke wijze en bij wie 
de opleidingen en trainingen aangevraagd kunnen worden. 

Verrichtingen- en protocollendag
Op 26 juni organiseerde het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) een 
verrichtingen- en protocollendag. Samen met diverse spelers in de keten is gekeken welke zaken er 
allemaal spelen bij het komen tot eenduidigheid rondom de verrichtingen en protocollen die gebruikt worden 

http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190624%20najaarsreis%20onderzeedienst%20Definitief_tcm4-1426463.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190624%20najaarsreis%20onderzeedienst%20Definitief_tcm4-1426463.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190624%20Rwanda%20Landenadvies%20definitief_tcm4-1426464.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190624%20%20Landenadvies%20Duitsland%20Altengrabow%20definitief_tcm4-1426465.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190624%20%20Schotland%20Landenadvies%20Mountain%20Warfare%20Training%20Definitief_tcm4-1389590.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190710%20Fort%20Hood%20Texas%20Definitief_tcm4-1429578.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/20190710%20IKE%20group%20sail%202019%20(RUYT)%20Definitief_tcm4-1429692.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/A100894-043%2020190722%20%20TH%20eisen%20High%20Duitsland%20en%20Italie%20Aviano%20Definitief_tcm4-1430068.pdf
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
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in de Role 2 en op welke manier dat aansluit bij de andere schakels in de operationeel geneeskundige 
keten. Vertegenwoordigers van andere MGZ 2020-projecten zoals het Kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS) en Mensen, Middelen, Manieren (MMM)/Opleiden, Trainen, Certificeren (OTC) waren bij deze dag 
betrokken. Het 400 Geneeskundig Bataljon gaf inzicht in de laatste ideeënontwikkelingen rondom de inzet 
van de Role 2. Het NATO-document AMedP-24 lijkt een goede basis voor eenduidigheid. In afzonderlijke 
break-outsessies is hiernaar gekeken vanuit verschillende gezichtspunten: systeem, zelfde taal spreken, 
wereldwijd optreden, interoperabiliteit, inzetopties. De inzichten die hieruit naar voren kwamen zijn voor de 
commandant IDR input om een volgende stap te nemen richting de beoogde eenduidigheid. Het was ook 
een inspirerende dag voor de deelnemers, waarbij de nodige eyeopeners voorbijkwamen, nieuwe contacten 
werden gelegd tussen de verschillende spelers en ideeën voor samenwerking in de keten ontstonden. 
Zowel inhoud als het netwerk-aspect van deze dag sloten mooi aan bij de andere projecten van MGZ 2020.

Nieuws van de Adviesraad Spoedeisende Geneeskunde
Wijziging uitrustingen
Sterilon® desinfectievloeistof is uit de handel gehaald. Daardoor is er geen preparaat meer beschikbaar 
met 1% chloorhexidine dat gebruikt kan worden voor zowel wond- als huiddesinfectie. In de verschillende 
uitrustingen die worden gebruikt tijdens het prehospitaal optreden is dit artikel daarom vervangen voor 
het desinfectans Hibicet® (oplossing met cetrimide en  chloorhexidine). Dit artikel is geschikt voor het 
desinfecteren en reinigen van zowel intacte huid als van beschadigde weefsels. Een geopende  
Hibicet-ampul dient direct gebruikt te worden. Eventuele restanten mogen niet bewaard worden.

Wijziging protocol ‘Acuut coronair syndroom’ in  
‘Handboek medische protocollen voor de AMV’ (HB MHC 8-571)
In het protocol ‘Acuut coronair syndroom’ (uit HB MHC 8-571) is het toedienen van carbasalaatcalcium 
(eenmalige oplaaddosering van 300 mg oraal) vervangen door het toedienen van acetylsalicylzuur 
(eenmalige oplaaddosering van 320 mg oraal). Het protocol komt nu overeen met de NHG-standaard Acuut 
coronair syndroom en het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). De oplaaddosis kan in de vorm van  
4 tabletten wateroplosbaar acetylsalicylzuur van 80 mg toegediend worden. De operationele uitrustingen en 
de artsentassen zullen aangepast worden in lijn met deze wijziging. Deze veranderingen worden in januari 
2020 in het HB MHC 8-571 doorgevoerd. Maak tot die tijd een notitie in uw eigen hardcopy.

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Health & Readiness programma Staf CLAS
Om te onderzoeken of het Health & Readiness (DGI) programma Staf Commando Landstrijdkrachten 
(CLAS) daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid en inzetbaarheid van de deelnemers, voert DGI een 
evaluatie uit. Deze bestaat uit een vragenlijstonderzoek en een analyse van administratiedata. Op dit 
moment hebben 160 personen de eerste vragenlijst ingevuld en 53 personen die 6 maanden of langer 
meedoen de tweede vragenlijst. We zijn volop aan het analyseren, de eerste resultaten laten zien dat 
deelnemers op gebied van een gezonde leefstijl vooruitgang hebben geboekt. In het najaar presenteert DGI 
een infographic met alle bevindingen tot dusver!

Leefstijlcoaching binnen het CLAS
Nog meer goed nieuws vanuit het CLAS: door de positieve resultaten van het H&R-programma heeft het 
CLAS besloten om vanaf 2020 op elke locatie waar een LO&Sportgroep zit één leefstijlcoach te plaatsen. 
Het gaat hierbij om een pilot van 2 jaar en in totaal 17 leefstijlcoaches. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
de wens van LO&Sport om meer aandacht te besteden aan leefstijl (één van hun pijlers) en aan de wens 
van DGI om leefstijlcoaching voor de brede defensiewerkvloer toegankelijk te maken.

Health & Readiness programma Bestuursstaf
Na de kick-off in januari hebben zich inmiddels 145 medewerkers aangemeld om aan de slag te gaan bij 
één van de drie leefstijlcoaches in Den Haag. DGI heeft de kenmerken van de eerste 108 deelnemers 
geanalyseerd. 64% van de deelnemers is man en 55% is tussen de 35 en 50 jaar oud; de verhouding 
tussen militairen en burgers is ongeveer gelijk. De meest voorkomende doelen die de deelnemers stellen 
zijn: meer sporten, afvallen, gezonder eten, beter slapen en mentaal fitter worden.

http://publicatieportaal.mindef.nl/nato/AMedP-24.pdf


149NMGT 72 - 125-152                     SEPTEMBER 2019
<< I N H O U D

Workshops door leefstijlcoaches
Naast de individuele coachingstrajecten zijn de leefstijlcoaches druk met het geven van workshops op de 
verschillende domeinen bewegen, voeding, slaap en mentale kracht. Zo hebben zij tot nu toe 22 workshops 
gegeven bij onder andere de Staf CLAS, het Facilitair Bedrijf Defensie, de Lichamelijke Oefening/
Sportorganisatie, de Defensie Materieel Organisatie, Paresto, Bedrijfsmaatschappelijk werk en het  
Centrum voor Mens en Luchtvaart en staan er op dit moment nog 12 workshops in de planning.

Overige voorziene H&R-programma’s
Binnenkort start DGI met een nieuw H&R-programma bij de Luchtmacht, te weten bij de Staf in Breda 
en de Vliegbasis in Volkel. Daarnaast is een nieuw programma voorzien bij de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst. Ook gaat DGI in gesprek met 17 Pantserinfanteriebataljon over de mogelijkheden om bij 
deze operationele eenheid een aangepaste vorm van het H&R-programma gezamenlijk in te richten.

Eerstelijnszorg
Aangepaste openingstijden gezondheidscentra in de zomerperiode
De vakantieperiode breekt weer aan. Dit betekent dat sommige gezondheidscentra een paar weken 
gesloten zijn of hun openingstijden hebben aangepast. Het uitgangspunt is dat er per regio minimaal  
één gezondheidscentrum geopend is, waar patiënten van gesloten gezondheidscentra terecht kunnen.  
De aangepaste openingstijden zijn terug te vinden door te klikken op de afbeelding op de homepage van  
het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf.

Jaarverslag Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (TGTF) 2018
TGTF is een bijzondere organisatie-eenheid van het CLAS die over drie flanken de inzetbaarheid van de 
individuele militair probeert te vergroten, nl. door:
- kennisontwikkeling en -implementatie door de werkveldhouders;
- monitoring van fysieke inzetbaarheid bij leerlingen en parate middelen door de Fieldlabs;
- tweedelijns gezondheidszorg voor klachten van het bewegingsapparaat, diagnostiek bij 

inspanningsvraagstukken en evidence-based zorgvernieuwing door de sportartsen en 
manueeltherapeuten.

Over 2018 is een jaarverslag opgesteld, dat via deze link is te lezen.

Parlementaria
Algemeen Overleg IMG/IGK-jaarverslag 
De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 juli overleg gevoerd met de minister en staatssecretaris 
over het jaarverslag 2018 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg en de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht. Tijdens dit overleg hebben de aanwezige Kamerleden hun vragen/opmerkingen met betrekking 
tot de beide jaarverslagen kunnen doen en de minister en staatssecretaris hebben hierop vervolgens 
gereageerd. Het conceptverslag van dit overleg is hier na te lezen op internet. 

Bedrijfsgezondheidszorg
Interview met luitenant-kolonel-vliegerarts Ernst Verhulst en majoor-arts Martijn Ruigewaard
Bedrijfsartsen en huisartsen/medisch specialisten weten elkaar te vinden om de diagnose, behandeling 
en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar af te stemmen. Op het Arboportaal 
(website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) delen artsen hun ervaringen in de 
arbocuratieve samenwerking en geven ze aan welke meerwaarde dit had voor henzelf en de patiënt. Een 
van die verhalen gaat over het geïntegreerde zorgmodel van de militaire gezondheidszorg. Luitenant-
kolonel-vliegerarts Ernst Verhulst en majoor-arts Martijn Ruigewaard vertellen over hun ervaringen. Lees 
hier het interview op internet. 

Virus- en infectieziekten
RIVM: Staat van Infectieziekten in Nederland 2018
De Staat van Infectieziekten in Nederland is een jaarlijkse rapportage van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat beleidsmakers bij onder ander het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten een overzicht geeft van de belangrijkste 

http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/EGB/homepage/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/DOSCO/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/EGB/homepage/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Jaarverslag%20TGTF%20%202018%20def_tcm4-1429416.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2019D30542&did=2019D30542
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbocuratieve-samenwerking/voorbeeldverhalen/casus-6-geintegreerde-zorg-in-het-leger
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ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en het buitenland. 
In de rapportage over 2018 hebben de onderzoekers een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan muggen die 
ziekten overbrengen, zoals het zikavirus, westnijlvirus en malaria. De rapportage is hier op internet te 
downloaden. 

Bedrijven DGO
DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ 
In de DOSCO-serie ‘Onze vakmensen’ staan deze maand gipsverbandmeester kapitein Dennis en 
keuringsassistent Jacco centraal. Dennis geeft aan dat de combinatie techniek, inlevingsvermogen en zorg 
voor mensen dit vak zo aantrekkelijk maakt voor hem. Ondanks zijn bijna éénmansfunctie maakt hij tijd voor 
veel extra’s. Zo geeft hij bijvoorbeeld les in Utrecht en Rotterdam. Na drie missies weet hij hoe het in het 
uitzendgebied werkt, wat belangrijk is en wat juist onbelangrijk.  
Lees het volledige interview met Dennis via intranet.
Jacco zegt dat zijn functie te vergelijken is met die van doktersassistent. Hij doet de ogen- en gehoortest  
bij kandidaten en neemt hun bloeddruk op. De protocollen die gehanteerd worden voor de keuring zijn 
redelijk nieuw. Sinds januari 2019 wordt functioneel en systematisch getest en is de uitslag ja of nee.  
Lees het volledige interview met Jacco via deze link.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
10 december: MGZ-symposium 2019

Dinsdag 10 december vindt het  
MGZ-symposium 2019 ‘Operationele 
zorg van morgen: Meebewegen in 
snelheid en onvoorspelbaarheid’ plaats. 
Reserveer deze datum vast in de 
agenda.
Het symposium is bedoeld voor 
iedereen werkzaam in de militaire 
gezondheidszorg. Burgers en 
militairen; manschappen, korporaals, 
onderofficieren en officieren! 

14-16 juni 2019: European Society 
of Traumatic Stress Studies (ESTSS) 
congres
In Rotterdam vond van 14-16 juni 
het drie dagen durende 16e ESTSS-
congres plaats met als thema ‘Trauma 
in transition: Building Bridges’. Voor de 
Defensie Gezondheidszorg Organisatie 
waren 30 kaarten ter beschikking 
gesteld, waarvan 22 personen gebruik 
hebben gemaakt. Maar Defensie was 
niet alleen als toehoorder aanwezig; 
Defensie verzorgde er onder meer een 
sessie over de Invictus Games en hoe 

deze games veteranen met een posttraumatische stressstoornis kunnen helpen hun persoonlijke doelen te 
bereiken. Ook toonde Defensie er de virtual-realityomgeving die wordt gebruikt bij een behandelmethode 
waar nu onderzoek naar plaatsvindt. Meer informatie over het congresprogramma vindt u hier op internet.  
In 2021 vindt in Dublin de 17e editie van dit congres plaats.

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

https://www.rivm.nl/publicaties/staat-van-infectieziekten-in-nederland-2018
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/juli/Onze_vakmensen_Denis.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/actueel/nieuws/2019/juli/Onze_vakmensen_Jacco.aspx
http://www.estss2019.eu/
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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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

Veranderen, samenwerken en procesmanagement
Werk je met veel verschillende partners in complexe 
samenwerkingsverbanden? Dan loop je vast wel eens aan tegen 
weerstand of een gebrek aan motivatie. Wil jij de valkuilen in het 
samenwerkingsproces ontdekken? In deze module leer je ook hoe 
je jouw persoonlijke effectiviteit vergroot, zodat je jouw doelen leer 
bereiken met behoud van de onderlinge verstandhoudingen.
Voor wie: professionals in de publieke of bedrijfsgezondheidssector
Datum: 29 oktober en 12 november 2019, Utrecht

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid
Slapen overdag, werken ’s nachts. Onze biologische klok kan daardoor 
behoorlijk van slag raken, wat weer kan leiden tot klachten en 
gezondheidsrisico’s. Leer hoe je vroegtijdig problemen signaleert zodat 
je gedragsveranderingen of aanpassingen aan de werksituatie beter 
kunt aansturen.
Voor wie: bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten en 

andere arboprofessionals die werkzaam zijn voor bedrijven 
met nachtploegendiensten

Datum: 29 oktober 2019, Utrecht

Health system research
In verschillende Europese landen functioneren verschillende 
gezondheidszorgsystemen. Ieder land organiseert zijn zorgsysteem 
op eigen manier. Die manier is afhankelijk van politiek, gewoonten 
en behoeften. Hoe functioneren deze zorgsystemen? Vergelijk de 
landen en systemen en ontdek op welke wijze het functioneren van 
zorgsystemen bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Hoe is kwaliteitszorg in elk land geregeld? Leer hoe we zorgen voor 
kruisbestuiving op de kwaliteit van de gezondheidszorg?
Voor wie: beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en 

onderzoekers met een academisch denk- en werkniveau en 
werkzaam in de volksgezondheid

Datum: 30 oktober, 13 en 20 november en 4 december 2019, Utrecht

Najaarsschool arbeid en gezondheid
Leer in anderhalve dag en één avond meer over klinische en 
communicatie-onderwerpen op het gebied van arbeid en gezondheid. 
Onderwerpen staan op de website.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs
Datum: 31 oktober en 1 november 2019, Otterlo

De onderzoeker in het complexe veld van de publieke gezondheid 
(nieuw)
Als onderzoeker wil je niet alleen goed zijn in onderzoek doen.  
Je wilt ook dat je onderzoek impact heeft en aansluit bij de vraag 
van gemeenten. Daarvoor dien je je eigen doelen helder te hebben, 
maar ook de die van anderen in jouw invloedssfeer. Leer hoe je een 
krachtenveldanalyse maakt en doorvertaalt naar een sterke strategie.
Voor wie: epidemiologen en onderzoekers in de publieke gezondheid
Datum: 5 en 12 november 2019, Utrecht

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie
Iedereen wil gezond oud worden. Tegelijkertijd probeert de overheid de 

kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Preventie 
in de gezondheidszorg is dus een belangrijk issue. Leer meer over de 
kansen en de effectiviteit van gezondheidsbevordering.
Voor wie: beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid en andere 

(medische) professionals in de public health die preventie in 
de gezondheidszorg nastreven

Datum: 7, 14, 21, 22 en 28 november, 5 december 2019 en  
20 januari 2020, Utrecht

Schrijfvaardigheid en argumentatie
Schrijven is voor veel professionals in de publieke gezondheidszorg een 
belangrijk onderdeel van het werk. Om de inhoud van een tekst goed 
voor het voetlicht te krijgen, is toegankelijk en doeltreffend schrijven 
cruciaal. Leer hoe je overtuigende (beleids-)teksten schrijft.
Voor wie: sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers en 

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

Datum: 8 en 22 november en 13 december 2019, Utrecht

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI 
Als zorgprofessional werk je veel met mensen. Dan is het heel prettig 
als je inzicht hebt in jouw communicatiestijl en die van anderen. Zoek je 
een opleiding persoonlijke ontwikkeling? Leer hoe je de samenwerking 
en communicatie met cliënten en collega’s kunt verbeteren.
Voor wie: artsen in de public health en arbeid & gezondheid en 

arboprofessionals die een opleiding persoonlijke ontwikkeling 
zoeken, (meer) zelfkennis nastreven of hun contactuele 
vermogen willen verbeteren

Datum: 11 en 18 november 2019, Amersfoort

Werken met ADHD
ADHD gaat niet over met het stijgen der jaren. De aandoening 
manifesteert zich op volwassen leeftijd op vrijwel dezelfde manier en 
met dezelfde kenmerken. In werksituaties kan dit leiden tot frequent 
en/of langdurig verzuim. Leer hoe je de symptomen herkent, zodat je 
mensen met ADHD optimaal kunt begeleiden.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, A&O-deskundigen en 

andere arbodienstverleners of re-integratieprofessionals die 
mensen met ADHD begeleiden

Datum: 12 november 2019, Utrecht

Beeldend werken
We leven steeds meer in een beeldcultuur. Met inspirerende 
korte filmpjes kun je projectresultaten delen, mensen activeren en 
samenwerkingspartners of subsidieverstrekkers overtuigen. Wil je 
cameratechnieken leren en tips krijgen over het in beeld brengen van 
gezondheidsinterventies of onderzoeksprojecten? Leer hoe je dat 
materiaal monteert tot een professioneel filmpje.
Voor wie: preventiemedewerkers, communicatieprofessionals, 

onderzoekers, projectleiders en andere professionals in de 
public health

Datum: 12 november 2019. De datum van dag 2 bepaal je in overleg. 
Gouda
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