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V O O R P A G I N A

Van 30 maart tot 1 april 2009 heeft de Directeur Militaire Gezondheidszorg (DMG), 
brigade-generaal-arts R. van der Meer, een bezoek gebracht aan het Medical Corps 
in Singapore. In dit nummer is hiervan verslag gedaan (p. 144-146). 

Foto: De DMG ondertekent het gastenboek onder toeziend oog van de Chief Medical Corps,  
Rear Admiral John Wong .
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Als oplettende lezer zal het u natuurlijk opvallen dat een 
nieuwe rubriek “Uit de oude jaargangen” haar intrede heeft 
gedaan . Het was al langer de wens van de redactie om van 
tijd tot tijd, als daar goede aanleiding voor bestaat, een 
artikel uit een oude jaargang opnieuw te publiceren . Naar 
aanleiding van het overlijden van dr . G .T . Haneveld op 
7 januari 2009, waaraan in dit NMGT ruim aandacht wordt 
besteed door kapitein ter zee-arts b .d . M .J .J . Hoejenbos, 
leek het de redactie een goed moment om thans aan deze 
wens invulling te geven door middel van een artikel uit 1961 
van dr . Haneveld met als titel “Uit de geschiedenis van de 
brancard” . Wij willen primair zo veel als mogelijk 

wetenschappelijke artikelen aanbieden maar wij weten ook 
“de geschiedenis herhaalt zich” . 
Naast het artikel van dr . Haneveld vindt u weer een breed 
scala aan onderwerpen . Uit de verslagen van onze 
Directeur Militaire Gezondheidszorg blijkt onder andere dat 
internationale samenwerking in belang toeneemt . Wij kunnen 
van onze buitenlandse collega’s leren en de verschillende 
culturen vormen een uitdaging; Nederlanders kunnen immers 
heel direct communiceren en dat is in het oosten, zoals 
Singapore, toch anders . 
Tot slot wil de redactie de collega’s die een koninklijke 
onderscheiding mochten ontvangen van harte gelukwensen .

 
R.P. v/d M

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

M E D E D E L I N G E N  V A N  D E  D I R E C T E U R  M I L I T A I R E  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Beste collega’s,

Allereerst wil ik commandeur-arts dr . 
Adriaan P .C .C . Hopperus Buma (IMG), kolonel-arts b .d . 
Wim N .M . Frankenmolen (KMar) en kapitein-luitenant 
ter zee-arts Floris J . Idenburg (IDR chirurg) van harte 
gelukwensen met de koninklijke onderscheiding . 
Voor ons militaire en geneeskundige veld bent u een 
bijzonder waardige vertegenwoordiger .
Zoals u kunt lezen hecht ik een groot belang aan 
internationale samenwerking; wij kunnen leren van onze 
partners maar ik besef ook heel goed dat cultuurverschillen 
een extra beroep doen op u en de buitenlandse partners . De 

militaire ervaring leert dat internationale samenwerking niet 
meer valt weg te denken in het huidige militaire optreden .
Vanuit de COMEDS en uit onze DOPS-JMED-kanalen komt 
steeds meer naar voren dat het belangrijk is dat wij 
informatie over pathologie c .q . traumatologie registreren, 
analyseren en vervolgens zo nodig verbeteracties nemen . 
De DMG onderzoekt nu diverse wegen om dit te 
bewerkstelligen waarbij de opco’s van belang zijn en niet te 
vergeten ook het CMH, IDR, MRC en CEMG ieder uit eigen 
invalshoek .
Ik wens u weer veel leesgenoegen,
 
 De Directeur Militaire Gezondheidszorg
 R. van der Meer
 Brigade-generaal-arts

M  E  D  E  D  E  L  I  N  G

Netherlands School of Public & 
Occupational Health

Informatiebijeenkomst over Opleiding Master of Public Health 

Professionals, beleidsadviseurs, projectleiders en leidinggevenden in de 
publieke gezondheidszorg kunnen zich bij de NSPOH laten opleiden tot 
vernieuwers die effectief sturing kunnen geven in de public health. 
Op 17 september 2009 start de nieuwe leergang van de opleiding Master of 
Public Health (MPH) in Amsterdam. Geïnteresseerden vinden meer informatie 
op www.nspoh.nl/mph, komen naar de informatiebijeenkomst in Utrecht op 
dinsdag 16 juni van 16.30 - 18.00 uur of nemen contact op met het 
opleidingssecretariaat, telefoon 020- 5664949.

Voor mensen met ambitie die invloed willen uitoefenen 
In de MPH-opleiding ontwikkelen professionals met enkele jaren werkervaring 
competenties op het gebied van strategisch opereren in de politiek-bestuurlijke 
context, evidence-based werken, veranderen en innoveren en leiderschap en 
sturen . Dit zijn ook de titels van vier leertrajecten, waarvan er drie in september 
starten . Daarnaast vormen zij zich een visie op de public health en actuele 
ontwikkelingen in het werkveld en volgen zij een action learning traject, gericht op 
persoonlijke effectiviteit .

Modulair en praktijkgericht 
De leertrajecten en het kerntraject zijn ook los te volgen als geaccrediteerde bij- en 
nascholing . Wie tussentijds besluit om de gehele opleiding te volgen, kan zich 
hiervoor ook later inschrijven .

Het keuzeonderwijs, dat een onderdeel vormt van de MPH-opleiding, staat open 
voor deelnemers aan de MPH-opleiding en andere belangstellenden .

De Masteropleiding voor Arboconsultants start in september 2009 

Voor mensen met ambitie die dé spil voor arbeid en gezondheid willen zijn, 
start binnenkort de Masteropleiding voor Arboconsultants. De nieuwe 
leergang start in september 2009 bij de NSPOH in Amsterdam. De opleiding 
werkt met integrale opdrachten waardoor er een optimale koppeling 
plaatsvindt tussen de eigen praktijk en de opleiding. Het multidisciplinaire 
karakter van de opleiding wordt ook gevormd doordat allerlei soorten 
professionals deelnemen werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid, 
zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O- en arbeidsdeskundigen, 
bedrijfsartsen, bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, 
preventiemedewerkers, ergonomen en P&O/HRM-deskundigen. 
Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.nspoh.nl/oac of nemen 
contact op met de NSPOH, telefoon 020- 5664949.

Modulair en praktijkgericht 
Met het ontstaan van de arbowetgeving is de Masteropleiding voor Arboconsultants 
gestart vanuit het besef dat verbetering van arbeidsomstandigheden een brede, 
multidisciplinaire aanpak vereist . Het is ook dankzij het hoge kwaliteitsniveau dat de 
opleiding van blijvende waarde is geworden en haar naam heeft gevestigd . Experts 
vanuit de universiteit en werkzaam in de praktijk leveren al jaren hun bijdrage aan 
de opleiding . Coördinator Astrid de Graaf zegt hierover: “We zijn de enige opleiding 
van dit niveau in Nederland .” 

De Graaf zegt dat de kern van de opleiding - met modulen als Adviesvaardigheden, 
Veranderkunde, Klant, kwaliteit en organisatie en Strategisch adviseren bij 
beleidsontwikkeling - staat als een huis . Door het ontwikkelen van een speciaal 
coachingstraject is de begeleiding van deelnemers intensiever geworden . Zij 
waarderen vooral de hoge praktische relevantie van de opleiding en dat de  
modulen ook los gevolgd kunnen worden .
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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

Hedendaagse behandeling 
van ureterstenen

door Y . Zhua en drs . M .T .W .T . Locka,b

Ziektegeschiedenis
Vancouver
Een 30-jarige voorheen gezonde 
F-16 vlieger presenteert zich met 
koliekachtige pijn . Ten tijde van zijn 
klachten neemt hij deel aan een 
applicatiecursus in Vancouver, 
Canada . Bij urineonderzoek worden 
erytrocyten gevonden . De differentiaal 
diagnose is een koliekaanval op basis 
van een uretersteen . Behandeling in 
een lokaal ziekenhuis heeft echter het 
gevolg dat patiënt na een ingreep een 
aantal weken aan de grond moet 

blijven om aan te tonen dat de 
symptomen verdwenen zijn en ook 
wegblijven . De Amerikaanse en 
Canadese regels voor luchtvarenden 
zijn een stuk strenger dan de 
Nederlandse richtlijnen . Behandeling 
aldaar zou derhalve betekenen dat de 
patiënt zijn applicatiecursus moet 
onderbreken en gedurende een lange 
periode niet kan vliegen . Hier zijn 
aanzienlijke financiële consequenties 
aan verbonden .
De behandelende Canadese arts, die 
afkomstig is uit Nederland, raadpleegt 
onze afdeling met de vraag of er 
mogelijkheden zijn voor een acute 
interventie voor deze patiënt in 
Nederland . Uiteraard is die mogelijkheid 
er en besloten wordt om de patiënt zo 
snel mogelijk te laten overvliegen .

Utrecht
De patiënt arriveert met een 
Nederlands marinevliegtuig in de 
middag op Schiphol . Een uur later 
wordt in het Centraal Militair Hospitaal 
een CT-IVP van de patiënt 
vervaardigd, waarop een 9 mm grote, 
bijna afsluitende steen in de proximale 
linker ureter te zien is . Overige hoge 
urinewegen tonen geen afwijkingen .
Diezelfde avond ondergaat patiënt een 
ureterorenoscopie met Holmium 
laserlithotripsie (zie figuur 1) . Tijdens 
deze procedure wordt gebruik gemaakt 
van een semirigide ureterorenoscoop . 
Eerst wordt een retrograde 
ureterografie gemaakt om de steen te 
visualiseren . Vervolgens wordt een 
Dormia-catheter opgevoerd in de 
ureter tot boven het concrement en 
daarna geopend, waarmee het 
terugspoelen van de steen naar de nier 

kan worden voorkomen . Hierna wordt 
onder direct zicht de gehele steen met 
Holmium laser tot gemakkelijk 
oplosbare deeltjes vergruisd .

Beloop
De volgende dag wordt in de ochtend 
met voorrang een echografisch 
onderzoek verricht waarop geen 
stuwing van de nieren of 
restconcrementen zichtbaar zijn . 
Dezelfde middag keert patiënt 
klachtenvrij met een civiel vliegtuig 
terug naar Vancouver . Daarmee was 
hij in nauwelijks 2 x 24 uur “uit en thuis” .
Uit telefonische evaluatie met de 
Canadese arts bleek dat de patiënt 
geen koliekaanvallen meer heeft gehad 
en drie dagen later in staat was om te 
participeren in een korte vlucht en zijn 
applicatiecursus te vervolgen .

Bespreking
Een 7000 jaar oude mummie met 
waarschijnlijk een blaassteen, is tot op 
heden de oudste aanwijzing voor 
steenlijden . Steenbehandeling is dan 
ook een van de oudste chirurgische 
ingrepen, volgens de eed van 
Hippocrates (4e eeuw voor Christus) 
slechts voorbehouden aan 
steensnijders . De eerste beschrijving 
dateert uit de 12e eeuw voor Christus .
Steenlijden, ook wel urolithiasis 
genoemd, is een aandoening met een 
prevalentie van 8 tot 12% in de 
wereldpopulatie met een jaarlijkse 
toename in de westerse wereld1,2 . 
De prevalentie in Nederland is 5,5%3 . 
In 1999 was het aantal 
ziekenhuisopnames in Nederland 
betreffende deze aandoening 9675 en 
in 2007 was dit 16140, een toename 
van 66,8% in acht jaar door een 
combinatie van factoren, waaronder 
betere registratie en diagnostiek 
(zie figuur 2) . Hierdoor vormen 
urolithiasis-patiënten een aanzienlijk 
deel van de urologische praktijk .
Mannen hebben drie keer zoveel kans 
op urolithiasis als vrouwen . 
Socio-economische status, 
omgevingsfactoren, genetische 
predispositie en sommige metabole 
aandoeningen zijn bekende 
risicofactoren van urolithiasis4 . 
Ureterstenen, meestal gelokaliseerd in 
de distale ureter, omvatten 70% van de 
urolithiasis gevallen5 . 

a Afdeling Urologie, UMC Utrecht, Utrecht .
b  Afdeling Urologie, Centraal Militair Hospitaal, 

Utrecht .
Artikel ontvangen mei 2009 .

Samenvatting
Steenlijden, ook wel urolithiasis genoemd is een aandoening die veel 
voorkomt met een prevalentie van 8 tot 12% wereldwijd en 5,5% in 
Nederland. Ureterstenen maken met 70% een groot deel uit van urolithiasis. 
Socio-economische status, omgevingsfactoren, genetische predispositie en 
sommige metabole aandoeningen zijn bekende risicofactoren. Klassieke 
presentatie van symptomatische ureterstenen is aanvalsgewijs acute pijn in 
de flank met uitstraling naar de lies. Ureterstenen met een diameter kleiner 
dan 5 mm worden ‘geacht’ spontaan de ureter te passeren. Medicamenteuze 
expulsieve behandeling, met name alfa-blokkers, kunnen een bijdrage 
leveren aan de lozing van deze stenen. Wanneer de ureterstenen klachten 
geven in de zin van urineweginfecties, persisterende hematurie, 
verslechtering van de nierfunctie, steengroei of wanneer de patiënt geen 
koliekaanval kan riskeren, is een chirurgische interventie vereist in de vorm 
van extracorporele shock wave lithotripsie danwel ureterorenoscopie met 
Holmium laserlithotripsie.
Aan de hand van een ziektegeschiedenis wordt in dit artikel de  
hedendaagse behandelingsmogelijkheden van ureterstenen besproken, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de chirurgische interventies.

Fig. 1: Ureterorenoscopie.
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Weinig epidemiologische gegevens zijn 
bekend over het voorkomen van 
ureterstenen onder (uitgezonden) 
militairen . In een Amerikaanse studie 
wordt een incidentie genoemd van 
5 tot 12 per 5000 tot 6000 uitgezonden 
militairen in Irak . Drie tot vijf militairen 
moesten geëvacueerd worden voor 
behandeling6 . Een interessante studie 
is gedaan door Evans et al ., waarbij 
een groep militairen uitgezonden naar 
Koeweit werd geobserveerd . 
182 militairen ontwikkelden urolithiasis . 
Hierbij rapporteerden de auteurs een 
gemiddelde duur tot steenformatie van 
93 dagen, met een standaarddeviatie 
van 42 dagen . Grootte van de 
onderzochte groep werd echter niet in 
de studie vermeld7 . Volgens de 
Amerikaanse richtlijnen moet bij hevige 
inspanning bij heet weer 1 tot 1,5 L 
water per uur gedronken worden8 . 

Klinisch beeld
Ureterstenen met een diameter tot 
5 mm worden geacht de ureter 
‘probleemloos’ te kunnen passeren in 
een periode tot uiterlijk 40 dagen5,9 . 
De passagekans van een uretersteen 
vanaf 5 mm varieert van 35% tot 
94%10 . Ureterstenen kunnen 
symptoomloos blijven en bijvoorbeeld 
slechts microscopische hematurie 
veroorzaken . Bij symptomatische 
ureterstenen is de klassieke 
presentatie acute pijn aanvalsgewijs 
(koliek) in de flank met uitstraling naar 
de lies . Ter hoogte van de 
ureterovesicale overgang kan 
uitstralende pijn naar de glans penis of 

glans clitoris/labia minora voorkomen . 
Daarnaast kunnen ook mictieklachten 
ontstaan door irritatie van het trigonum . 
Peritoneale prikkeling is vrijwel altijd 
afwezig . 
Een compleet urologisch onderzoek 
omvat anamnese, lichamelijk 
onderzoek en aanvullend onderzoek in 
de vorm van urineanalyse, 
buikoverzichtsfoto en/of echografie van 
de nieren en ureteren . Wanneer de 
steen niet zichtbaar is en de 
verdenking blijft bestaan, kan een 
spiraal CT-scan zonder contrast 
gemaakt worden . Dit onderzoek is het 
meest betrouwbare beeldvormende 
onderzoek en kan stenen vanaf één 
millimeter visualiseren11 . Voor een 
ingreep dient altijd beeldvorming 
plaatsgevonden te hebben om de 
anatomie en functie van de hoge 
urinewegen in kaart te brengen .

Medicamenteuze behandeling
Eerste lijn
Eerste keus van behandeling bij 
koliekpijn is diclofenac . De 
gebruikelijke dosis is 100 mg rectaal of 
75 mg intramusculair . De 
maximumdosering diclofenac in 24 uur 
is 200 mg bij rectale toediening en 
150 mg bij intramusculaire toediening . 
Voorzichtigheid moet echter geboden 
worden bij patiënten met 
nierfunctiestoornissen en/of dilatatie 
van de nieren . Praktisch advies kan 
zijn om in de eerste 12 uur zo min 
mogelijk te drinken, zodat de 
ureterperistaltiek maximaal blijft in  
deze periode en daardoor eventuele 

acute steenlozing kan plaatsvinden . 
Een ander advies is om diclofenac af te 
wisselen met scopolaminebutyl 
(Buscopan®), een spasmolyticum, 
gezien de synergistische werking 
tussen deze twee middelen .
Onderzoeken tonen namelijk aan dat 
medicamenteuze expulsieve 
behandeling en met name alfa-
blokkers effectief zijn in het bevorderen 
van steenlozing12,13 . Hoewel in de 
laatste NHG-standaard pas in de 
postacute fase geadviseerd wordt om 
te starten met alfa-blokkers, zien wij in 
de praktijk dat het toedienen van deze 
middelen in de acute fase veilig en 
effectief is14 . 

Tweede lijn
Verwijzing naar de uroloog in de acute 
fase is aangewezen bij onvoldoende 
pijncontrole bij maximale pijnstilling, bij 
patiënten met koorts en bij patiënten 
met peritoneale prikkeling die niet bij 
een koliekaanval past . In de tweede lijn 
wordt ten aanzien van de pijnstilling 
diclofenac vaak gecombineerd met 
intraveneuze toediening van 20 mg 
scopolaminebutyl . Indien in de 
eerste lijn nog niet gestart is met 
alfa-blokkers, worden deze alsnog 
toegediend .

Chirurgische behandeling
Wanneer de stenen klachten geven in 
de zin van urineweginfecties, 

Fig. 2: Aantal urolithiasis gerelateerde ziekenhuisopnames in Nederland.
Bron: www .prismant .nl

Fig. 3: ESWL anno 2009.
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persisterende hematurie, 
verslechtering van de nierfunctie, 
geleidelijke steengroei of wanneer de 
patiënt geen koliekaanval kan riskeren 
(bijvoorbeeld als piloot, duiker, chirurg), 
is een chirurgische interventie vereist . 
Verder dienen in de acute fase 
antibiotica toegepast te worden bij 
(dreigende) urineweginfectie . Bij 
(verdenking op) urosepsis moet 
drainage plaatsvinden d .m .v . 
dubbel-J catheter of percutane 
nefrostomiecatheter .
De laatste 30 jaar zijn open 
chirurgische procedures ter 
behandeling van ureterstenen 
geleidelijk aan vervangen door 
minimaal invasieve methoden zoals 
extracorporele shock wave lithotripsie 
(ESWL) weergegeven in figuur 3 en 
ureterorenoscopie (URS) met Holmium 
laserlithotripsie15,16 . 

ESWL
Begin jaren tachtig in West-Duitsland is 

ESWL geïntroduceerd als een van de 
behandelingsmogelijkheden van 
nierstenen17 . In de loop der jaren heeft 
ESWL ook een groot aandeel  
gekregen in de behandeling van 
ureterstenen . ESWL heeft een aantal 
voordelen: patiënten kunnen 
poliklinisch behandeld worden, lage 
morbiditeit, hoge compliantie van de 
patiënt en geen noodzaak van  
narcose .
Het succespercentage van ESWL is 
afhankelijk van steengrootte, 
steenligging en het type lithotripter dat 
wordt gebruikt18,19 . Recent onderzoek 
laat zien dat er een verband bestaat 
tussen de Hounsfield Unit (HU) op de 
CT en een steenvrije uitkomst, 
onafhankelijk van de grootte van het 
concrement . HU is een 
genormaliseerde index voor dichtheid, 
op een schaal van -1000 (lucht) tot 
+1000 (bot), waarbij water een 
dichtheid van 0 HU heeft . Een 
HU-waarde van 750 tot 900 lijkt een 

gevormd door de steenfragmenten, die 
via de ureter afdalen naar de blaas . 
Deze kunnen partiële, intermitterende 
obstructies veroorzaken met als gevolg 
pyelonefritis en urosepsis28 . 

URS
URS is een techniek die voor het eerst 
beschreven is eind jaren zeventig29,30 . 
De eerste generatie ureterorenoscopen 
waren rigide buizen, bestemd voor 
diagnostiek en therapie in de ureteren . 
Later verschenen semirigide scopen en 
met de komst van flexibele 
ureterorenoscopen kan tegenwoordig 
ook het bekkenkelkensysteem 
geïnspecteerd worden . De buis bevat 
één of twee kanalen waardoor dunne 
instrumenten kunnen worden 
opgevoerd om een eventuele steen te 
pakken of te vergruizen . Deze techniek 
heeft zich de laatste jaren geweldig 
ontwikkeld, onder andere door de 
introductie van de videocamera, door 
een verbetering van de lichtbron en 
door een verkleining van de diameter 
van de ureterorenoscoop . De digitale 
ureterorenoscopen zijn de meest 
recente ontwikkelingen . Hierbij worden 
de endoscoop, digitale camera en 
lichtbron geïntegreerd . Door inbouw 
van ‘chip in the tip’ tezamen met een 
LED-lichtbron, is een separate camera 
overbodig, zie figuur 1 . 
Succespercentages van meer dan 90% 
en complicatiekans van minder dan 
10% zijn gemeld31,32 . Toch blijft URS 
een delicate techniek met een lange 
leercurve .
Manipulatie van de ureter kan door 
urotheelbeschadigingen bloeding 
veroorzaken en zelfs perforatie van de 
ureter . De gebruikte spoelvloeistof kan 
de steen uit zijn positie verdrijven in de 
richting van de nier, mede doordat het 
proximale gedeelte van de ureter vaak 
wijd is . Soms treedt reflux op na de 
ingreep door een verwijd ostium . Ook 
is het ontstaan van ureterstenose 
mogelijk .

ESWL versus URS
Een van de meest gevoerde discussies 
in de endo-urologie is de voorkeur voor 
ESWL danwel URS . Aanvankelijk was 
URS pas geïndiceerd, nadat ESWL 
was mislukt omdat de steen te groot, te 
hard of niet zichtbaar was .
Met de vergaand technische 
ontwikkelingen is het aannemelijk dat 
URS zich een steeds groter aandeel 
zal toe-eigenen op het gebied van 
behandeling van ureterstenen . Mede 
door het onmiddellijk steenvrij effect 
van URS, waardoor de patiënt sneller 
van zijn klachten zal afkomen, lijkt URS 
een zeer goede optie te zijn voor 
patiënten die geen koliekaanval 

Fig. 4: A: eerste generatie ESWL (Dornier HM3); B: 300e behandeling 
ESWL Erasmus MC Rotterdam (laatste auteur in zijn jongere jaren met 
opleider prof. dr. F.H. Schröder).

A

omslagpunt te zijn bij 
ESWL, waarbij boven 
deze waarde een 
significant kleinere 
kans is op een 
steenvrije uitkomst20,21 . 
Met de eerste 
generatie Dornier HM3 
(zie figuur 4) werd een 
steenvrije status 
bereikt van 72 tot 
99%22,23,24,25 . Met de 
technische 
ontwikkelingen van de 
lithotripters, is ESWL 
patiëntvriendelijker en 
gemakkelijker in 
gebruik geworden . Het 
hoge 
succespercentage van 
de eerste generaties 
werd echter nooit  
meer geëvenaard26,27 . 
Tijdens de ESWL 
behandeling ervaren 
de meeste patiënten 
pijn, die te dragen is of 
soms behandeld moet 
worden met 
eenvoudige pijnstillers . 
Een enkele keer wordt 
tijdens de ESWL 
cardiale aritmie gezien 
en zeer uitzonderlijk 
wordt asystolie  
gemeld . Na de 
behandeling kan door 
een eventueel 
perirenaal gevormd 
hematoom een ileus 
optreden, maar de 
belangrijkste 
complicaties worden 

B
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kunnen riskeren . In diverse 
onderzoeken is gebleken dat ESWL 
qua kosten en baten de mindere kan 
zijn van de URS . Dit geldt des te meer 
voor distale ureterstenen33 . 
In een Cochrane meta-analyse uit 
2007 waarbij URS met ESWL 
vergeleken werd als interventie bij 
ureterstenen, concludeerden de 
auteurs dat URS een hoger 
succespercentage heeft (93,3% vs . 
78,1%) . Een relatief risico op succes 
van 0,84 werd berekend ten nadele 
van ESWL (95% CI, 0,73 tot 0,96) . De 
kans op heringreep was lager wanneer 
URS werd toegepast, hoewel 
statistisch niet significant . De kans op 
complicatie was lager bij ESWL, met 
een relatief risico van 0,48 (95% CI, 
0,26 tot 0,91)34 . Studies die na de 
meta-analyse zijn uitgevoerd, richten 
zich vaak op subgroepen patiënten op 
basis van comorbiditeit, steengrootte 
en steenligging7,35,36,37,38 .

Conclusie
ESWL en URS zijn twee chirurgische 
behandelingsmogelijkheden bij 
ureterstenen . Beide modaliteiten zijn 
veilig en effectief . In de praktijk moeten 
bij de keuze van behandeling van 
ureterstenen zoveel mogelijk met de 
patiënt de voor- en nadelen van een 
bepaalde therapeutische strategie 
afgewogen worden . De behandeling 
vraagt een persoonlijke benadering 
binnen de gegeven situatie, waarbij 
rekening gehouden moet worden met 
de ervaring van de behandelend 
uroloog en het materiaal waarover hij 
kan beschikken .

S U M M A R Y

CONTEMPORARY TREATMENT OF 
URETERAL STONES
Stones in the urinary tract (urolithiasis) 
is a common disease with a prevalence 
of 8 to 12% worldwide and 5 .5% in the 
Netherlands . Of these stones, 70% are 
located in the ureter . Socio-economical 
status, environmental factors, genetic 
predisposition and some metabolic 
diseases are known risk factors for 
urolithiasis . The classic presentation of 
acute renal colic is the onset of severe 
flank pain associated with radiated 
ipsilateral groin pain . Ureteral stones 
smaller than 5 mm are cleared 
spontaneously in most cases . Medical 
expulsive therapy, especially alpha-
blockers, are effective in enhancing 
stone clearance . When there are 
complaints such as urinary tract 
infections, persistent hematuria, 
deterioration of kidney function, stone 
growth or when the patient cannot risk 
renal colic, a surgical intervention is 

required . Extracorporeal shock wave 
lithotripsy or ureteroscopy with 
Holmium laser lithotripsy are the 
treatment modalities of choice .
Based on a case story, we discuss the 
contemporary treatment modalities of 
ureteral stones, in particular the 
surgical interventions .
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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

door kapitein ter zee-arts b .d .  
M .J .J . HoejenbosLeven en werk van dr. G.T. Haneveld

Samenvatting
Gerhard T. Haneveld (1924-2009) was marinearts, patholoog-anatoom, 
historicus en publicist. Deze vakgebieden combineerde hij en daarom is op 
diverse plaatsen werk van hem te vinden. In militair (geneeskundige) 
tijdschriften heeft hij veel geschreven: het Marineblad, Zorgwaarts en het 
Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. Maar ook daar buiten is zijn 
naam regelmatig te vinden. Als een hommage wordt in dit artikel een 
overzicht gegeven van een deel van zijn vele publicaties. Tevens worden 
enkele gedachten gewijd aan de mogelijke boodschap die Haneveld zijn 
lezers en toehoorders heeft willen overbrengen.

Overzicht van zijn levensloop
Gerhard Haneveld is op 23 december 
1924 te Sumatra (Padangsidimpoean) 
geboren; zijn vader had daar een 
rubberplantage . De familie keerde in 
1929 naar Nederland terug . Hij maakte 
de (Dalton-)HBS af in Den Haag en 
ging vervolgens medicijnen studeren . 
Maar inmiddels is de Tweede 
Wereldoorlog uitgebroken . Toen door 
de bezetter een razzia gehouden werd 
onder studenten dook Gerhard 
Haneveld onder in Middelbeers (N .Br .) . 
Onder valse naam schreef hij brieven 
naar een lerares Engels in Amersfoort . 
In ruil kreeg hij boeken en cursussen 
Engels . Later is hij met haar getrouwd . 
Na de oorlog zou hij op 1-7-1948 
worden opgeroepen voor het vervullen 
van zijn dienstplicht en worden ingelijfd 
bij de Koninklijke Landmacht (lichting 
1944); maar dat is nooit geëffectueerd . 
Ongetwijfeld kreeg hij uitstel, omdat hij 
studeerde, maar omdat er te weinig 
geld was kon hij zijn studie niet 
voortzetten . Reden waarom hij op 

26-2-1952 een verbintenis is 
aangegaan met de Koninklijke Marine: 
hij werd beursaal en moest na zijn 
studie 10 jaar bij de marine dienen . 
Op 28-10-1953 behaalde hij zijn 
artsdiploma en kwam in november van 
dat jaar in Voorschoten op . Zijn Eerste 
Militaire Vorming had hij in juni 1953 al 
ondergaan . Als luitenant ter zee-arts 
der 3e klasse volgde hij de 
tropencursus en liep hij stage bij de 
bloedtransfusiedienst . In maart 1954 
vloog hij voor een uitzending naar 
Nieuw-Guinea, werd op 1-1-1955 
aldaar bevorderd tot luitenant ter zee-
arts der 2e klasse oudste categorie en 
kwam vervolgens eind 1955 weer terug 
uit de Oost .
Op 2-1-1957 werden zijn twee zoons 
geboren, die later beide arts zouden 
worden .
In juni 1958 werd hij voor een half jaar 
onder de VN-vlag uitgezonden als arts 
voor de militaire waarnemers in 
Libanon . Hij was daar de enige 
Nederlander, die in de missie UNOGIL 

participeerde .
Van februari 1962 tot 
eind 1963 was hij 
uitgezonden naar “de 
West” (Curaçao) . Hij 
was daar Hoofd van  
de Geneeskundige 
Dienst in de 
Nederlandse Antillen 
en lid van de 
Krijgsraad . Na 
terugkeer zat zijn 
marine contract erop: 
in november 1963  
gaat hij met eervol 
ontslag .
Hij specialiseerde  
zich daarna in de 
Pathologische 
Anatomie en werd 
aangesteld bij het 
(huidige) Universitair 
Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) .  
Op 24-10-1978 
promoveerde hij  

aldaar op een onderwerp dat een 
kruising was tussen zijn belangstelling 
voor de pathologie en de historie .  
Hij gaf les aan studenten, schreef 
diverse boeken en publiceerde veel  
in tijdschriften over medische, 
historische en parapsychologische 
onderwerpen en alternatieve en 
oosterse geneeswijzen . Hij was  
actief bij vele verenigingen en 
studiegroepen, die een indicatie geven 
van zijn brede belangstelling . Zo was 
hij bijvoorbeeld lid van het Nederland 
Medisch Nautisch Genootschap en  
het Albert Schweitzerfonds,  
het Hubert Lampo Genootschap,  
de club van schrijvende artsen,  
de Sociëteit de Witte in Den Haag  
en de Vrijmetselarij1 .
Tot in de laatste jaren van zijn leven 
was hij actief aan het schrijven . Met 
name de Geneeskundige Dienst van 
de Koninklijke Marine werd door hem 
vereerd met een tweetal boekwerken 
over de militair-maritieme 
geneeskundige geschiedenis . Maar hij 
had ook een vaste rubriek in het 
Defensieblad “Zorgwaarts”, dat 
verspreid wordt onder al het (civiel) 
geneeskundig personeel, dat een 
contract met Defensie heeft . 
Op 7 januari 2009 is Gerhard (Hardy) 
Haneveld overleden in Middelbeers 
(N .Br .) . 

De jeugd
Hoewel Gerhard Haneveld reeds op 
5-jarige leeftijd met zijn familie 
terugkeerde naar Nederland, zal de 
Multatuli-achtige sfeer op de 
rubberplantage van zijn vader een 
eerste stempel hebben gedrukt op zijn 
leven . Dat hij zijn puberteit en zijn 
HBS- en eerste studietijd onder 
oorlogsomstandigheden moest 
doorbrengen zal ongetwijfeld van 
invloed zijn geweest op zijn 
gedachtewereld . Tijdens zijn studie 
moest hij onderduiken . Blijkbaar was 
toen het schrijven al een methode om 
zijn belevenissen te verwerken . Hij 
heeft er in ieder geval zijn echtgenote 
aan overgehouden .
In de moeilijke periode na de oorlog 
wist hij door middel van een contract 
met de Koninklijke Marine de  
(studie-)draad weer op te pakken en 
zijn studie medicijnen af te ronden . 

Afb. 1: Uitreiking van het boek “Van stiefkind tot professionele wasdom” 
aan commandeur-arts mr. H.J. Hofkamp, indertijd de opdrachtgever als 
Inspecteur Geneeskundige Dienst der Zeemacht, bij de uitreiking 
inmiddels Inspecteur Militaire Gezondheidszorg. 

Met dank aan A . Sondeijker, A .J . van der Peet  
en R .H . Haneveld voor het leveren van  
commentaar op het artikel .
Artikel ontvangen april 2009 .



NMGT 63 -  125-160 134 J U L I  2 0 0 9

De marinetijd
Gedurende zijn 10-jarig contract heeft 
Haneveld alle bijzondere plaatsingen 
gehad, die er toentertijd voor een arts 
bij de marine mogelijk waren (de Oost 
en de West) en zelfs één die feitelijk 
niet kon (VN-arts in Libanon) . Dat was 
natuurlijk een goede aanleiding om aan 
collega's je ervaringen door te geven . 
Sindsdien zien we dan ook een 
toenemende publicatiestroom op gang 
komen . Allereerst natuurlijk in het 
Nederlands Militair Geneeskundig 
Tijdschrift, maar ook in het Marineblad, 
uitgave van de Koninklijke Vereniging 
van Marine Officieren . En dat geeft al 
een indicatie, dat Haneveld zijn 
boodschap niet wilde beperken tot de 
eigen medische beroepsgroep .
Zijn onderwerpen bestonden niet  
alleen uit bijzondere medische 
belevenissen “in den Vreemde” . Zijn 
functie bij het Marine Keuringscentrum 
in Voorschoten inspireerde hem tot het 
doen van epidemiologisch onderzoek 
(dus gewoon systematisch noteren wat 
je tegenkomt) . En deze activiteit op het 
gebied van de “sociale geneeskunde 
avant la lettre” leverde dan weer 
voldoende gegevens op om te 
publiceren2 . 
Als we de publicaties nader 
beschouwen, kunnen we concluderen 
dat de onderwerpen vaak heel 
alledaags waren . De systematische 
beschrijving, het plaatsen in een 
historisch perspectief en het 
wetenschappelijk ontleden van het 
medische probleem, werpen echter 
steeds een nieuw licht op het 
onderwerp . Het maakt het betoog 
interessant . En de manier van  
schrijven is heel pruimbaar . De lezer 
gaat er op een andere manier naar 
kijken . En dit alles heeft als doel, om 
(het inzicht in) de gezondheid te 
verbeteren, zonder er een 

zwaarmoedig tintje aan te 
geven .
Tevens kunnen we 
vaststellen dat de meeste 
publicaties uit zijn 
marinetijd aan het eind of 
kort na zijn actieve 
marineloopbaan zijn 
verschenen . Het 
Nederlands Militair 
Geneeskundig Tijdschrift 
was daarbij een  
dankbaar medium . Er 
waren natuurlijk genoeg 
militair geneeskundige 
onderwerpen, zoals over 
het tourniquet3, de 
stretcher, flauwvallen bij 
lang staan, en de 
medische aspecten van 
de jungle  
oorlogsvoering4 . Ook de 
lokale invloeden van de 
natuur op de gezondheid 
van de mens waren 
regelmatig onderwerp in zijn 
publicaties . Zo kwamen de 
effecten van de typische 
planten- en dierenwereld van de 
Antillen en van Nieuw-Guinea aan de 
orde . Bijvoorbeeld de manzanilla en de 
visvergiftiging op Curaçao5, en giftig 
schildpaddenvlees en dermatitis 
veroorzakende planten in  
Nieuw-Guinea6 . Sommige artikelen 
hadden al een historische invalshoek, 
zoals de beschrijving van de militair 
geneeskundige dienst in de 
Nederlandse Antillen7 .
Uit zijn Libanontijd zijn door hem ook 
diverse ervaringen op schrift gesteld en 
weergegeven in dit tijdschrift . 
Bijvoorbeeld het experiment dat hij 
uitvoerde om te beoordelen of de  
Bell H 13 helikopter geschikt was voor 
patiëntenvervoer8 . En met een goede 
onderbouwing o .a . door middel van 

statistieken schreef hij 
in Tropical and 
Geographical 
Medicine over de 
reizigersdiarree bij de 
uit diverse landen 
afkomstige militairen9 . 
Hij zag dat het risico 
op het krijgen van 
diarree verschilt per 
rang (bij officieren 
kwam het vaker voor) 
en land van herkomst 
(militairen uit 
westerse landen 
hadden vaker last) .
Omdat het zeer 
bijzonder was dat een 
Nederlandse arts in 
die tijd onder VN-vlag 
uitgezonden werd 

naar Libanon, heeft de Marine Afdeling 
Maritieme Historie hem in 2005 
gevraagd zijn belevenissen uit die tijd 
op papier te zetten . Ook dit (niet 
gepubliceerde) manuscript vertoont de 
typische Haneveld stijl: een makkelijk 
leesbaar epistel (in de ik-vorm) waarin 
het medische werk, het land, het 
conflict, de natuur en de mensen 
lichtvoetig besproken worden aan de 
hand van diverse anekdotes . De 
marine had hem trouwens gedurende 
deze periode tot tijdelijk luitenant ter 
zee-arts der 1e klasse bevorderd . Zijn 
verzoek om aan het eind van die 
periode in te gaan op het voorstel van 
de VN om aangesteld te worden als 
chief medical officer en de leiding te 
krijgen over de ziekenhuizen voor 
vluchtelingen in de Gazastrook werd 
op de kenmerkende marinewijze 
afgedaan (“dat is niet in het belang van 
de marine” . . . .) . Na enkele maanden 
kreeg hij nog wel (per post) de United 
Nations Medal for Peace .

Het Nederlands Militair Geneeskundig 
Tijdschrift was trouwens niet zijn enige 
publicatiemedium . Zo komen we zijn 
naam in die tijd ook tegen in het 
Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, de Geneeskundige 
Gids en Tropical and Geographical 
Medicine . In het Marineblad schreef hij 
een vooruitstrevend, sociaal- en 
bedrijfsgeneeskundig artikel over de 
invloed van het varen op de 
gezondheid van de mens10 . Andere 
titels in dit blad voor officieren waren: 
“zuurkool en scheurbuik” en “kooien en 
hangmatten” . In de keuze voor dat 

Afb. 3 en 4: Titelblad van het eerste boek “Vrij van zichtbare gebreken” en 
het tweede boek “Van stiefkind tot professionele wasdom” over de 
Geneeskundige Dienst der Zeemacht. Het eerste boek is besproken in het 
NMGT van maart 200214 en het tweede boek in het NMGT van januari 200615 
en het Marineblad van februari 200616.

Afb. 2: Illustraties van de verschillende boeken, waar Haneveld de  
auteur van was. 
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medium, en de wijze waarop hij in het 
artikel aangeeft dat allerlei 
scheepsinvloeden een groter effect op 
de gezondheid hebben dan de 
aanwezigheid van de scheepsarts, 
komt de boodschap, die we later 
regelmatig in Haneveld's leven tegen 
komen, al helder over . Goede 
observatie, kennis van de historie en 
een wetenschappelijke bewijsvoering 
zijn de basis voor preventieve adviezen 
over een gezondere levenswijze .
Op 16-11-1963 gaat Haneveld met 
eervol ontslag .

De periode als patholoog-anatoom 
in Utrecht
Na zijn marinetijd is het publicitair 
gezien even wat stiller . Haneveld zal 
zich wel intensief bezig gehouden 
hebben met zijn specialisatie tot 
patholoog-anatoom . Tegelijkertijd 
groeiden zijn kinderen op . In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw zien we 
langzamerhand in verschillende media 
artikeltjes over historische of 
pathologische onderwerpen . Zijn 
proefschrift is een culminatie en 
combinatie van deze twee 
onderwerpen . Hij promoveerde in 
Utrecht op 24-10-1978 op een medisch 
historisch onderwerp: “Pathologische 
anatomie in Utrecht, circa 

1800 - 1850”11 . Hierin werden de 
vorderingen in de pathologische 
anatomie beschreven, zoals die vooral 
lokaal beïnvloed werden in Utrecht . 
Aan de hand van verhalen werd de 
invloed van individuele 
wetenschappers beschreven . Bij de 
stellingen van dit proefschrift wordt niet 

alleen aandacht besteed 
aan de “militaire 
integrale zorg” (zowel 
behandelend als sociaal 
geneeskundig), maar we 
zien ook een stelling, 
waarmee vele 
activiteiten van Haneveld 
begrepen kunnen 
worden: het merendeel 
van de bevolking krijgt 
medische informatie via 
de media . Omdat weinig 
mensen voldoende 
kennis over hart, 
bloedvaten en kanker 
hebben, zouden juist 
medici van de moderne 
mediakanalen gebruik 
moeten maken om hun 
boodschap bij de 
mensen te brengen .

Maar dan komt Haneveld 
pas echt los . Zijn 
bijdrages aan 
verschillende medische 
tijdschriften zijn 
ontelbaar . Ze variëren 
van zuivere 
pathologische tot 
historische onderwerpen . 
Ik noem om een indruk 
te geven slechts enkele 
titels en tijdschriften . 

Willekeurige titels van enkele 
publicaties:
-  A teratoma in the minor pelvis of an 

adult woman, on the early history of 
tattooing; 

- Mediterranean Amyloidosis; 
- Pheochromocytoma of the bladder; 
- Glomeral hypervascularity; 
- Pott's disease before Pott; 
-  Compression as a treatment of 

cancer (a historical view); 
-  The private society “Utrechtsch 

Geneeskundig Gezelschap Matthias 
van Geuns” as a source of history 
and inspiration, enz .

Willekeurige selectie van tijdschriften:
-  Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde;
- Netherlands Journal of Surgery;
- Ophtalmologica;
- Archives Chirurgica Neerlandica;
- Journal of Comparative Pathology;
- Spiegel historiael;
- Avian Pathathology;
-  Maandtijdschrift Kindergeneeskunde;
-  Nederlands Tijdschrift voor 

Verloskunde en Gynaecologie,  
enz .

Daarnaast komt zijn naam steeds meer 
voor in populair wetenschappelijke 
geschriften zoals bijvoorbeeld in  
“Arts en Auto” en in andere (niet op 
artsen gerichte) bladen . En het blijft 
niet alleen bij artikelen . Ook boeken 
worden volgeschreven over allerlei 
onderwerpen die de mens zouden 
moeten interesseren: hoe blijf ik zo 
gezond mogelijk? 
Of anders gezegd: hoe kan ik met 
kennis van zaken zo goed mogelijk 
keuzes maken ten aanzien van mijn 

Afb. 6: G.T. Haneveld na zijn pensioen. Gewaardeerd spreker bij  
diverse gelegenheden.

Afb. 5: G.T. Haneveld als marinearts in Nieuw Guinea (1944-1955).
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gezondheid en dat bespreken met  
een arts . Soms lijkt het op een “hoe 
blijf ik uit de handen van een arts?” . 
De titels spreken in deze voor zichzelf: 
het “Medisch gezondheidsboek voor 
het hele gezin”, “Het groot 
homeopathisch gezondheidsboek”,  
“Uit het hart gegrepen”, “Atrium 
geneeswijzer”, “Hoofdpijn en migraine”, 
enz . 
Jarenlang heeft hij bijdragen geleverd 
aan de Radio Wereldomroep, diverse 
kranten en de televisie (bijvoorbeeld 
“Op Uw Gezondheid” bij de Tros) . En 
allemaal hadden ze eenzelfde 
invalshoek: hoe kan ik de gezondheid 
van de mens demystificeren en hoe 
kan ik bij iedereen interesse opwekken 
om positief bezig te zijn met je 
gezondheid .

De periode na zijn pensioen
Zijn pensioen was geen aanleiding om 
op te houden met schrijven . Op 
uitnodiging van de Inspecteur 
Geneeskundige Dienst der Zeemacht 
verdiepte hij zich o .a . in de 
geschiedenis van de maritieme 
geneeskunde bij de vloot . In twee 
delen werden de hoogte- en 
dieptepunten van de afgelopen  
eeuwen besproken aan de hand van 
vele voorvallen en anekdotes . De titel 
van het eerste deel was misschien een 
knipoog naar het contrast tussen het 
oude formele keuringssysteem bij de 
vloot (“Vrij van zichtbare gebreken”) en 
de huidige “bedrijfsgeneeskundig 
verantwoorde, evidence based” 
keuringsbatterij12 .
De titel van het tweede deel  
“Van stiefkind tot professionele 
wasdom”13 geeft misschien juist aan 
waar Haneveld's passie lag: de 
geneeskundige dienst van de 
Koninklijke Marine was van 
“aanhangsel” tot een professioneel en 
gewaardeerd deel van de 
Marineorganisatie geworden . En dat 
juist op het moment, dat deze dienst het 
150-jarig bestaan had gevierd en er 
tegelijkertijd bij de eeuwwisseling in 
2000 grote veranderingen in de 
geneeskundige organisaties bij 
Defensie plaatsvonden .
Eén van die veranderingen was de 
opzet van een organisatie waar 
medische specialisten (en ander 
medisch specialistisch personeel) via 
een contract beschikbaar waren voor 
inzet bij missies van Defensie . In het 
blad Zorgwaarts, dat deze groep 
specialisten moest motiveren voor de 
typische aspecten van de militaire 
geneeskunde had Haneveld een vaste 
rubriek . Hierin schreef hij stukjes  
die op de grens lagen van de militaire 
geneeskunde en historie . 

relativeren . En zo kunnen we de 
meeste stukjes van hem lezen: met 
een glimlach op ons gelaat . Hij laat ons 
opmerkelijke bevindingen zien  
“ter Leringhe en de Vermaeck” .

S U M M A R Y

LIFE AND WORK OF
DR. G.T. HANEVELD
Dr . Gerhard T . Haneveld (1924-2009) 
was 10 years navy doctor (1953-1963) . 
He wrote a lot of articles in this journal 
about his experiences . Afterwards he 
specialised as pathologist in Utrecht . 
But he didn't stop to publish in several 
journals and books . Especially 
historical background information and 
preventive medicine messages were 
his focus . He wrote not only for medical 
colleagues but also for the general 
public . 

Refertes:
1 .  Brusse Peter: Een koelkast is overbodig . 

Uit het leven, De Volkskrant, 28-2-2009 .
2 .  On the occurrence on striae in recruits and  

their possible pathological significance .  
Nederl Mil Gen T 1961 Dec; 14: 373-8 .

3 .  On the history of the tourniquet . Nederl Mil  
Gen T 1964 Mar; 17: 63-5 .

4 .  Medical Problems in Jungle Warfare . Nederl  
Mil Gen T 1960; april - december diverse 
afleveringen .

5 .  Manzanilla, a problem in military medicine in  
the West Indies . Nederl Mil Gen T 1963 Jan; 
16:19-27 .

6 .  Turtle meat poisoning in Netherlands New 
Guinea . Doc Med Geogr Trop, 1956 Dec;  
8(4): 380-2 .

7 .  The history of the military medical service in  
the Netherlands Antilles . Nederl Mil Gen T,  
1964 okt; 17:281-6 .

8 .  Enkele medische ervaringen in Libanon met  
de kleine helikopter Bell H13 . Nederl Mil Gen  
T jrg . 12, no 3, 1959 .

9 .  Some epidemiological aspects of travellers 
diarrhoea in Lebanon . Trop Geogr Med 12 
(1960) 339-344 .

10 .  Schip contra mens; een studie over  
uitwendige storende invloeden op lichaam  
en geest van de varende mens .  
Marineblad 70 jrg . 1960, 67-96 .

11 .  Pathologische anatomie in Utrecht, circa  
1800 - 1850; Uitgeverij Ronald Meesters, 
Amsterdam, 1978 .

12 .  Vrij van zichtbare gebreken . De medische zorg 
bij de Nederlandse zeemacht in de  
negentiende eeuw, De Bataafse Leeuw, 
Amsterdam 2001 .

13 .  Van stiefkind tot professionele wasdom . Red . 
A .J . van der Peet . De Bataafse Leeuw, 
Amsterdam 2005 .

14 .  De Bok A .H .M .: Boekbespreking ‘Vrij van 
zichtbare gebreken’ . Nederl Mil Geneesk T  
2002, jrg . 55 (2) 73-74 .

15 .  Krull A .C .: Boekbespreking ‘Van stiefkind tot 
professionele wasdom’ . Nederl Mil Geneesk  
T 2006, jrg . 59 (1) 25-26 .

16 .  Borgeld O .W .: Boekbespreking ‘Van stiefkind 
tot professionele wasdom’ . Marineblad,  
februari 2006 .

Hij was bij bijeenkomsten van de 
geneeskundige dienst van de marine 
een graag geziene gast . 
In deze militair geneeskundige 
activiteiten leek hij terug naar de  
“roots” te gaan . Maar daarnaast was hij 
tot op hoge leeftijd nog voor vele 
andere verenigingen, clubs, bladen en 
groepen actief .

Conclusie
Gerhard Haneveld had een zeer brede 
belangstelling voor de wereld rondom 
hem . Zijn “dokterschap” ontwikkelde 
zich tot een “leermeesterschap” . Hij 
probeerde mensen enthousiast te 
maken voor de zaken, die van invloed 
zijn op de gezondheid . Hij voorzag  
niet alleen, dat allerlei sociaal 
geneeskundige invloeden een groter 
effect op de gezondheid hadden dan 
de westerse ziekenhuisgeneeskunde, 
maar vond ook dat het belangrijk  
was dat mensen zelf keuzes konden 
maken ten aanzien van hun 
gezondheid . 

Waarom hij zo enthousiast is geworden 
voor de “gezondheidzorg bij de vloot” 
weet ik niet . Het zou kunnen zijn, dat is 
althans mijn interpretatie, dat je binnen 
de geneeskundige dienst der zeemacht 
te maken krijgt met alle aspecten van 
de gezondheidszorg, maar dan op een 
zeer klein oppervlak . De arts heeft 
daardoor een soort “laboratorium-
situatie” voor het oplossen van 
gezondheidsproblemen . En dan blijkt 
dat primaire zaken als eten, drinken, 
slapen en dicht op elkaar wonen en 
werken een belangrijke invloed hebben 
op de gezondheid . 
De reden dat hij heeft gekozen voor 
het vak van patholoog-anatoom is mij 
ook niet bekend . Misschien de wens 
om achter “echte” oorzaken te komen 
en “echt” te leren begrijpen hoe de 
mens in elkaar zit? In ieder geval was 
deze keuze geen belemmering voor 
zijn “zendingsdrang” (om mensen te 
laten begrijpen hoe zij met hun 
gezondheid om zouden kunnen gaan) . 
Met dit vakgebied had hij een basis om 
vandaar uit de historie in te duiken of 
om elders van zijn opmerkelijke 
bevindingen kond te doen . 
Waarom hij zoveel de historie indook is 
makkelijker te beredeneren . Door 
kennis te nemen van ervaringen uit het 
verleden kunnen we lessen leren voor 
de toekomst . Zijn belezenheid 
verschafte hem informatie, die ingepast 
werd in zijn wetenschappelijke 
redenaties . In discussies kreeg hij 
daardoor een erudiet aureool . Zijn 
opinie won daardoor aan kracht . Maar 
daar liet hij zich niet op voorstaan: met 
een knipoog wist hij veel zaken te 
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U I T  D E  O U D E  J A A R G A N G E N

G.T. HANEVELD
LUITENANT TER ZEE ARTS
1e KLASSE 

Darius, bedekt door bloed en overwonnen, voor 
AIexander zijn gedragen.
Van tak tot plank, deur, ladder, speer of lans is 
nauwelijks een ontwikkeling van belang. Deze wijzen 
van gewondenvervoer treft men door de gehele 
krijgsgeschiedenis aan, tot omstreeks het begin van 
de vorige eeuw. Vele schilderijen beelden gewonden 
af, die op deze manier worden vervoerd. Een fraaie 
gravure van Le Barbier laat bijvoorbeeld het vervoer 
van de gewonde Franse generaal Marceau-
Desgraviers zien, liggend op een ladder en bedekt 
met hooi en mantels.
De speciaal vervaardigde brancards, zoals men 
tegenwoordig kent, vinden hun oorsprong 
vermoedelijk in een gedachte, die omstreeks l772 
officieel werd geuit in de Code de médecine militaire. 
“De heren officieren behoren hun dienaren enkele 
brancards van hout te laten maken om zich door twee 
flinke mannen te laten wegdragen van het slagveld”, 
want - zo vervolgt het geschrift - “dit is de zachtste 
en meest zekere wijze om gewonden te vervoeren”. 
Zij was kennelijk alléén weggelegd voor officieren.
Het verplicht meevoeren van brancards is 
waarschijnlijk het eerst geopperd door de Franse 
chirurg Ravaton, die in zijn boek “Chirurgien d'armée 
ou traité des plaies d'armes à feu et d'armes blanches” 
in 1768 zijn principes voor een moderne oorlog 
weergaf. Ravaton propageert onder andere speciale 
geneeskundige troepen, welke moesten bestaan uit 
een chirurgien-aide major, vijf leerlingen en een 
aalmoezenier, drie verplegers, een commis de la 
direction en een wagen, die de medicamenten, het 
chirurgisch instrumentarium, dekens, verband en zes 
brancards moest bevatten.1)
Dit is al een hele stap vooruit, vergeleken bij de 
manier waarop toentertijd het gewondenvervoer 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE BRANCARD

In de tuinen van het Parijse militaire Hôpital Val de 
Grace staat het “Monument aux brancardiers”, 
waarschijnlijk het enige gedenkteken ter wereld ter 
ere der ziekendragers. Het bronzen beeld toont twee 
ziekendragers, die met een stok en een deken een 
gewonde voortslepen, een dramatische illustratie van 
de primitieve wijze van gewondenvervoer in een 
moderne oorlog. Het is wellicht interessant in de 
militairmedische geschiedenis na te gaan, op welke 
wijzen het gewondenvervoer in oorlogstijd zich heeft 
ontwikkeld.
Het vervoer van gekwetsten op het slagveld zal 
vermoedelijk wel even oud zijn als de eerste pogingen 
om geneeskundige hulp te verschaffen aan de 
strijders, hoe primitief deze hulp dan ook geweest 
moge zijn, uit de alleroudste beschaving zijn weinig 
gegevens overgebleven. Van de Egyptische legers 
bijvoorbeeld bestaan wel aanwijzingen over de 
organisatie van een geneeskundige dienst; van 
georganiseerd ziekenvervoer is echter nog geen 
sprake.
Homerus maakt wel melding van gewonde strijders, 
die door hun kameraden werden vervoerd, maar de 
wijze, waarop dit transport geschiedde, blijft duister. 
Cabanes drukt in zijn fraaie werk over “Chirurgiens 
et blessés à travers I'histoire” een tweetal afbeeldingen 
af uit de Grieks-Romeinse tijd, waarop men ziet hoe 
de gewonden, bij armen en benen opgetild, werden 
vervoerd. Ook Xenophon spreekt tot tweemaal toe 
over gewondenvervoer. Op zijn terugtocht met de 
Tienduizend werd een soldaat het dijbeen verbrijzeld 
door een steen. Vervoerd op een schild wist hij 
tenslotte het Griekse leger nog te bereiken.
Men kan zich afvragen of het schild misschien het 
oudste transportmiddel voor oorlogsgewonden is 
geweest. In de oude literatuur wordt hiervan tenminste 
nog vaker melding gemaakt, Cabanes citeert een 
passage uit Arrienus, waarin beschreven wordt, hoe 
koning AIexander zó ernstig door een pijl werd 
getroffen, dat men nauwelijks wist of hij nog in leven 
verkeerde. De Macedoniërs zouden Alexander toen 
op een schild hebben weggedragen. Quintus-Curtius 
schijnt niet zo overtuigd te zijn dat het schild hier 
als een transportmiddel is gebruikt. Hij meent, dat  
Alexander, uitgeput door bloedverlies, zich liet 
vallen op zijn schild - clypeo fatigatum corpus 
excepit -; daarna zou hij naar zijn tent zijn gedragen, 
maar de wijze waarop is onbekend.1)
Het ligt eigenlijk wel voor de hand, dat het schild 
niet de alleroudste methode van gewondenvervoer 
zal zijn geweest. De meest oorspronkelijke methode 
zal te vinden zijn in de etymologische afleiding van 
het woord “brancard”: branco - branque - branche - 
tak! De eerste brancard zal wel een tak zijn geweest, 
of twijgen aan elkander gebonden, waarop een 
gewonde werd weggesleept. Op deze wijze zou 
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plaats vond. Gewoonlijk werd een gewonde soldaat 
door vier kameraden gedragen op hun armen, 
geweren, takken of jassen. Een vijfde man nam zijn 
ransel, de zesde zijn geweer en een ander zijn sjako. 
Dit betekende, dat zeven man nodig waren om één 
gewonde te vervoeren. 
Een regiment, dat twintig tot dertig gewonden telde, 
werd op deze manier met ruim een derde verminderd.
In 1799 zijn aanwijzingen te vinden, dat speciaal 
vervaardigde brancards bij de Franse legers hun 
intrede hebben gedaan. In een Memorie voor het 
Hoofdkwartier der Bataafse Armee van 13 Augustus 
1799 van het Bureau van Gezondheid van de Luitenant 
Generaal DaendeIs wordt tenminste geschreven: “De 
troepen in actie zijnde zullen de zwaar gekwetsten 
van het slagveld vervoeren met brancards of 
draagberriën, waarvan er twee bij ieder battalion 
behoren voorhanden te zijn”.2) Volgens Larrey moest 
men wel een gewonde van hoge rang zijn, wilde men 
een dergelijke brancard gebruiken.
Het is echter aan de grote Franse militaire arts Baron 
Percy te danken, dat in 1813 een corps brancardiers 
werd opgericht, ook wel “despotats” genoemd naar 
de Romeinse “milites despotati”.3) Deze brancardiers 
droegen uitneembare brancards. Zij werden in den 
vervolg niet meer bewapend met vuurwapenen maar 
met lansen, waarvan zij zich konden bedienen om 
gewonden te vervoeren (Voorschrift No.20.976 van 
Napoleon). Zij werden ook in een speciaal uniform 
gestoken. Op de bijgaande afbeelding kan men zien, 

hoe iedere brancardier een twee en een halve meter 
lange lans droeg en een dwarsstuk met poten. Twee 
brancardiers konden dus tesamen een brancard 
vormen. In de ransel droegen zij verbandmiddelen.1)
Deze ontwikkeling is geheel en al aan de Fransen te 
danken; in andere landen bestond een dergelijke 
organisatie niet of nauwelijks. De Britse legers 
beschikten bijvoorbeeld in de slag bij Waterloo niet 
over ambulances of over een geregelde vorm van 
gewondentransport. Werd een Engelse soldaat 
gewond, dan bleef hij op het slagveld liggen tot de 
strijd voorbij was òf zijn kameraden droegen hem 
achter de frontlijn. Naar schatting waren tijdens de 
slag bij Waterloo tienduizend man niet beschikbaar 
voor het daadwerkelijke gevecht omdat zij bezig 
waren gewonden te vervoeren.4)
Met de Franse organisatie der geneeskundige dienst 
te velde werd een begin gemaakt, dat heden nog 
bestaat. De tegenwoordige brancards mogen wat 
materiaal en uiterlijk betreft ietwat gewijzigd zijn, 
het principe is gelijk gebleven. Verslagen uit de 
laatste oorlog hebben overigens weer aangetoond hoe 
dikwijls - ondanks de moderne organisatie van 
gewondentransport - nog gebruik werd gemaakt van 
geïmproviseerde middelen.
Een tweetal methoden van gewondenvervoer uit het 
verleden moeten tot slot nog nader worden belicht. 
Dit zijn de draagbaar en de hangmat.
De draagbaar, in de vorm van draagstoel, schijnt 
reeds lang bekend te zijn. Tijdens de kruistochten 
werden herhaaldelijk oorlogsgewonden met een 
draagstoel vervoerd; dit betrof echter meestal 
legeraanvoerders en hooggeplaatsten. Hoe een 
dergelijk transportmiddel er uit zal hebben gezien 
toont een Syrische miniatuur uit de dertiende eeuw, 
die aanwezig is in het British Museum en die een 
zieke jongeling afbeeldt, die op deze wijze wordt 
vervoerd.5) In Europa werden draagstoelen ook 
gebruikt voor gewonde generaals, zoals op 
verscheidene afbeeldingen in Cabanes' boek is te 
zien.
De hangmat werd reeds vroeg gebruikt als 
transportmiddel voor gewonden. Zo schrijft Joannes 
de Laet in zijn “Iaerlyck Verhael van de Verrichtingen 
der Geoctroyeerde West Indische Compagnie” in het 
“Thiende Boeck” hoe een gewonde “in een Hamack 
naar ’t zael is gebracht”. Dit speelde zich af in 1633. 
Ook de bekende zeevarende arts Nicolaus de Graaff 
beschrijft omstreeks 1641 hoe een gewonde “met een 
hangmak in onse Tente gebragt” werd. De Indianen 
van Noord Amerika gebruikten hangmatten voor het 
vervoer van verwonde strijders, zoals blijkt uit de 
eerste verslagen der blanke veroveraars.
Tot de huidige dag worden hangmatten nog gebruikt 
als transportmiddelvoor gewonden in moeilijk 
begaanbaar terrein en aan boord van schepen. Een 
critiek van honderd jaar geleden over deze wijze van 
transport verdient tenslotte in zijn geheel te worden 
geciteerd: “Voor een kort vervoer zijn de tandoes  
( = hangmatten) wel geschikt, niet echter voor een 
langdurig transport. De lijder ligt er in tweeën 
gevouwen in; de kooi vouwt zich daarenboven 
overdwars ook te zamen, zoodat de lijder er in 
verstikt. Het zwaarste deel des ligchaams zakt 
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natuurlijk het laagst en daar de kooi (zoo als een ieder 
dagelyks aan boord kan waarnemen) voor de meeste 
persoonen niet lang genoeg is, zoo zijn het de beenen, 
die naar boven er uit steken. Eilieve verbeeldt U nu 
met een geschoten wond en breuk in die tandoe te 
liggen! Het is om te ijzen, het denkbeeld van zoo 
eenige dagen vervoerd te moeten worden. Hij, die 
dat aanraadt, heeft er nooit eene voldoende proef van 
genoomen”. 6)
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Netherlands School of Public & 
Occupational Health

Summerschool voor artsen public health (nieuw)
Data:  woensdag t/m vrijdag 26 t/m 28 augustus 2009
Locatie:  Amersfoort
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 
Drie dagen - met kort avondprogramma - met gevarieerde en inhoudelijke 
onderwerpen voor liefhebbers van intensieve scholing . U krijgt de gelegenheid om u in 
een aangename omgeving in kort tijdsbestek te verdiepen in de breedte van de public 
health . 

Training Adviesvaardigheden
Data:   maandag en dinsdag 7, 8, 28 en 29 september en  

14 december 2009
Locatie:  Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl/oac, e-mail info@nspoh.nl 
Vergroot uw praktische vaardigheden op het gebied van adviseren en interveniëren en 
richt uw focus op uw positie als adviseur, uw interventiestrategieën en persoonlijke 
interventiestijlen . Hoe zorgt u als professional dat uw (beleids)adviezen worden 
opgevolgd? U ontvangt persoonlijke feedback op uw ingebrachte praktijkcasus .

Masteropleiding voor Arboconsultants
Data:  leergang 22 start op 7 september 2009
Locatie:  Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl/oac, e-mail info@nspoh.nl 
Voor professionals die zich bezighouden met advisering en beleidsontwikkeling op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid . Het opleidingsprogramma 
bestaat uit losse modulen van vier tot zeven dagen die - afhankelijk van de individuele 
behoefte - afzonderlijk, in combinatie of allemaal kunnen worden gevolgd . 
Praktijkgericht leren staat centraal . De NSPOH maakt daarbij gebruik van de meest 
recente wetenschappelijke inzichten en expertise op het gebied van veranderkunde . 
Daarmee is de NSPOH toonaangevend en koploper op postacademisch niveau . Het 
volgen van alle onderdelen duurt 2 jaar en levert een Mastertitel op . 

Alcohol en werk
Data:  woensdag 9 en 23 september 2009
Locatie:  Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 
Wat zijn de belangrijkste aspecten van alcohol in relatie tot arbeid? Leer meer over 
alcoholproblematiek op de werkplek, juridische aspecten, preventie en uw rol als arts, 
de gevolgen van implementeren van efficiënt en effectief alcoholbeleid en effectief 
begeleiden bij het stoppen met drinken .

Veranderen en implementeren in de public health
Data:   donderdag 10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november,  

3 en 17 december 2009
Locatie:  NSPOH te Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl/mph, e-mail info@nspoh.nl 
In dit traject leert u strategieën en methoden voor het in werking zetten én bestendigen 
van veranderingen en vernieuwingen in de public health . Dit leertraject is los te volgen . 
U kunt altijd later besluiten om de gehele masteropleiding te volgen .

Strategisch adviseren bij beleidsontwikkeling
Data:   vrijdag 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober,  

6 en 13 november 2009
Locatie:  Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 

Leer waar een goed beleidsadvies aan voldoet . Tijdens deze module doet u  
ervaring op met het opstellen van een goed beleidsadvies . 
Onderdelen: de bedrijfsanalyse, plan van aanpak en economische argumentatie . 
Daarnaast worden kwaliteits- en zorgsystemen in relatie tot arbeid en gezondheid 
behandeld en staat de rol en positie van de adviseur centraal . Module met een 
doorlopende opdracht uitgevoerd bij de eigen organisatie of klant .

Begeleiden van gedragsverandering: motiverende gespreksvoering
Data:  maandag 14 september en 5 oktober 2009
Locatie:  Utrecht
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 
Leer in inter-persoonlijke communicatie de ander te motiveren tot gezonder  
gedrag . Oefen gesprekstechnieken en help de ander om te komen tot een  
innerlijk, verankerd besluit, dat stand houdt ondanks twijfel en teleurstelling .
Doelgroep: preventiemedewerkers, artsen, patiëntenvoorlichters en andere 
professionals die zich bezighouden met het motiveren van de ander tot  
gezonder gedrag . Het kan hierbij gaan om gesprekken direct met een cliënt,  
maar ook om het trainen van intermediairen op dit onderdeel .

Mensen met een gebruiksaanwijzing
Data:  maandag 14 en 21 september 2009
Locatie:  Zwolle
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 
Moeilijk mens of moeizame communicatie: leer op professionele wijze omgaan  
met “mensen met een gebruiksaanwijzing”, interactionele en therapeutische 
beïnvloedingsmogelijkheden .

Training Adviserend schrijven
Data:  donderdag 17 en 24 september en 3 december 2009
Locatie:  Zwolle
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, e-mail info@nspoh.nl 
Ontdek aan welke eisen een doelgerichte, heldere en leesbare (advies)tekst  
moet voldoen en leer deze principes in uw eigen tekst toepassen .

Strategisch opereren in de public health, politiek-bestuurlijke context
Data:   donderdag 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november,  

3 en 17 december 2009
Locatie:  NSPOH te Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl/mph, e-mail info@nspoh.nl 
U gaat in dit traject op zoek naar strategieën om invloed uit te oefenen op de  
politieke en bestuurlijke besluitvorming . U analyseert relevante netwerken en 
krachtenvelden en hoe deze elkaar beïnvloeden . Dit leertraject is los te volgen .  
U kunt altijd later besluiten om de gehele masteropleiding te volgen .

Leiderschap en sturen in de public health 
Data:   donderdag 17 september, 1 en 15 oktober, 12 en 26 november en 

10 december 2009 
Locatie:  NSPOH te Amsterdam
Inlichtingen:  www.nspoh.nl/mph, e-mail info@nspoh.nl 
De verbinding tussen uw eigen werk en de inhoud van het programma staat  
centraal in dit traject . U werkt aan een persoonlijk ontwikkelplan ten aanzien  
van leidinggeven . U ontwikkelt een visie op leiderschap binnen uw eigen  
werkcontext en past daarbij de inzichten uit het traject direct toe . Veel  
rendement dus en een directe investering voor uw werk . Dit leertraject is los  
te volgen . U kunt altijd later besluiten om de gehele masteropleiding te volgen .
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M E D E D E L I N G

Bachelor scripties, een eerste proeve 
van wetenschappelijk onderzoek

door luitenant-kolonel B .J . Vos MSc

In het meinummer van het NMGT 
vroeg de hoofdredacteur het 
lezerspubliek om meer kopij . Als 
voormalig hoofdredacteur van het 
verenigingsblad Polsslag kwam mij 
deze smeekbede meer dan bekend 
voor, maar tegelijkertijd voelde ik mij 
ook aangesproken door de vraag naar 
het breder bekend stellen van de 
inhoud van afstudeerscripties . Zoals u 
in een eerder nummer hebt kunnen 
lezen (NMGT 2009;62:1-23) worden op 
de Nederlandse Defensie Academie 
(NLDA) officieren opgeleid voor 
(commando)functies in de 
geneeskundige keten door middel van 
een daartoe ontwikkeld specialistisch 
opleidingstraject Military Healthcare 
Management (MHM). De opleiding 
Militaire Bedrijfswetenschappen, 
waarin deze specialistische opleiding is 
opgenomen, is in 2009 geaccrediteerd 
als wetenschappelijke bachelor en 
wordt afgesloten met een 
bachelorscriptie . Het is de bedoeling 
dat de cadetten en adelborsten 
afstuderen op een relevant onderwerp 
binnen hun specialisatie . Voor de 
studenten van het Profile MHM wordt 
gezocht naar een relevante 
onderzoeksvraag binnen het domein 
van de militaire gezondheidszorg . 

Voorafgaand aan het scriptietraject 
wordt in het kader van de ontwikkeling 
van onderzoeksvaardigheden een 
kleiner onderzoek in syndicaatverband 
uitgevoerd in het kader van het zgn . 
“Integratieproject” . Deze opdracht dient 
te worden uitgevoerd bij een ander dan 
het eigen krijgsmachtdeel, waardoor de 
cadet/adelborst door de zoektocht bij 
het oplossen van het vraagstuk feeling 
krijgt met de werkwijze van de andere 
geneeskundige deelsystemen . Velen 
van u zal dit bekend in de oren klinken 
omdat veel collegae reeds hun 
medewerking hebben verleend door 
het formuleren van problemen of het 
fungeren als extern deskundige of 
geïnterviewde .

Inmiddels is al een behoorlijke 
database ontstaan van geproduceerde 
afstudeerscripties . Ook voor het 
verlenen van de bacheloraccreditatie 
werd de opleiding afgesloten met een 
eindscriptie Vanaf het jaar 2001 zijn 
deze scripties overzichtelijk 
gerangschikt .
Voor de volledigheid is hieronder het 
volledige overzicht weergegeven . Het 
is de bedoeling dat een aantal scripties 
door de auteurs in zeer verkorte vorm 
aan de redactie wordt aangeboden 

voor publicatie in een van de volgende 
NMGT-uitgaven . In het kader van 
interactief contact met het 
lezerspubliek is het natuurlijk ook 
mogelijk om scripties op te vragen 
waarvoor speciale belangstelling 
bestaat . Als u graag meer inhoudelijke 
informatie wil weten van een van de 
studies in het overzicht kunt u dit 
kenbaar maken bij de redactie .  
Het is altijd mogelijk om de  
volledige scriptie op te vragen bij de 
bibliotheek van de NLDA, e-mail 
bibliotheekkma@nlda .nl of tel . 
076-5273653 (mevrouw M . Kruize) . 
Van de laatste jaargangen zijn ook 
PDF files beschikbaar .
Ik nodig u ook van harte uit om 
relevante onderzoeksopdrachten 
binnen uw werkveld bekend te stellen 
zodat u kunt beschikken over externe 
onderzoekscapaciteit en uw 
toekomstige collegae zich reeds 
kunnen invechten in de dagelijkse 
problemen van hun nieuwe 
werkomgeving!

Universitair docent Militaire 
Gezondheidswetenschappen aan de  
Nederlandse Defensie Academie .
Artikel ontvangen mei 2009 .

Datum Titel Auteur(s)

2001

juli Inzet Nood Humanitair Veldhospitaal Paulissen, Van Eijndhoven, Tiedink

2003

augustus Continuïteit in de zorg Van de Berg L .

november Mobiel Medische Teams: “Van ad hoc geformeerd naar geprotocolleerd” Nijholt V ., Van de Akker W .T .M .H .

2004

januari Thuisfrontzorg over de grens: “Een internationale vergelijking van thuisfrontzorg” Goes W .

januari  Ontzorging: “Een studie naar de behandeling van afvalwater afkomstig uit geneeskundige 
inrichtingen tijden vredesoperaties” 

Cornelissen C .M .

januari De verschillen tussen waarden en deugden van militairen en van militair geneeskundige 
hulpverleners & de relatie met morele dilemma’s

Scherff G .W .

januari Transparantie in de geneeskundige afvoerketen: “Een onderzoek naar de haalbaarheid van een 
Patient Tracking & Tracing Systeem” 

Commandeur V .L .J .

januari De Geneeskundige Officier als Zorgmanager Kappe R .M .

januari Geneeskundige Ondersteuning bij Operaties in Verstedelijkt gebied Oppermans K .

januari Arbeidsverzuim onder de loep Van Dijck L .L .L ., Van der Steen S .

oktober Een kwaliteitssysteem voor de Algemeen Militair Verpleegkundige Krom-Cents H .M ., Walraven T .

oktober Medische Consumptie Huisartsenzorg L . Delsasso

oktober Hoe tevreden is de patiënt? Onderzoek naar tevredenheid van curatieve gezondheidszorg bij het 
militair gezondheidscentrum te Oirschot

Van de Rijt L .A .A .

december Van Dokterswit naar Legergroen: “Een onderzoek naar de opleiding van civiel Medisch Personeel” Verhagen M .E .

december Is Good Distribution Practice wel zo goed voor distributie binnen de KL? Coenen G .H .
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december Op weg naar een goed verzuimbeleid: “Een analyse van het verzuimbeleid van de KL” Koopman J .

december Behandeling van langdurig geblesseerde militairen Van Beurden, V ., Van Winden M .

december Fysieke Belasting binnen de KL: Erkennen, Herkennen, Terugdringen - een evaluatie Van Gorkum I .

2005

februari Zorgen om Zorg en Zorgen voor zorg: “Een onderzoek naar huisartsenzorg voor leerlingen OJKL 
tijdens stage schoolbataljon”

Dijkman T .C .

2006

januari Het besluitvormingsmodel rondom MOGOS : “Een afvalbak vol actoren - de effectiviteit van het 
DMP getoetst”

Linckens M .J .J .

januari Management van patiëntenstromen bij de hospitaalcompagnie: “Een onderzoek naar de 
toepasbaarheid van civiele patiëntenlogistiek bij operationele inzet van de hospitaalcompagnie”

De Vries K .

januari Vertrouwen in het geneeskundig systeem tijdens uitzending Moussault O .R .

januari Het Sociaal Medisch Team: “De consequenties van het SMT van de invoering van het 1e lijns 
geïntegreerd zorgmodel”

Huisman J .J .

mei De invoering van het infrastructureel plan van het Centraal Militair Hospitaal . “Een onderzoek naar 
de invloed van zorglogistieke theorieën op infrastructurele verbeteringen in het CMH”

Rotteveel J .

2007

februari Verzorgd vanaf Den Haag tot Uruzgan? “Een evaluatie van de geneeskundige planning en 
besluitvorming m.b.t. de militaire bijdrage aan ISAF in Uruzgan”

Manenschijn M .

maart Forward Surgical Teams in de Nederlandse Krijgsmacht? “Een onderzoek naar de toegevoegde 
waarde van licht chirurgische elementen voor het operationeel gezondheidszorgsysteem”

Varkevisser C .

2008

november Individueel Begeleidingspeloton . “Een onderzoek naar de invloed van de mentale component op 
het herstel van langdurig geblesseerde militairen in opleiding”

Smetsers K .

november Van geitenwollen sokken naar geoliede machine . “Een onderzoek naar de voorbereiding van het 
Sociaal Medisch Team op een uitzending”

Zijlstra G .

december Mentaal Weerbaar . “Een onderzoek naar de opleidings- en trainingsaspecten voorafgaand aan 
uitzending ter vergroting van de mentale weerbaarheid van militairen”

Roijackers N .P .J .M .

december Werving Algemeen Militair Verpleegkundigen . “Wat beïnvloedt de keuze van verpleegkundigen in 
opleiding om te kiezen voor Defensie als werkgever?”

Jansen D .A .M .P .

december Samenwerking GHOR en Defensie, een ramp? “Een analyse van de samenwerking tussen de 
GHOR en Defensie bij de rampenbestrijding in Nederland”

Griffioen E .M .

2009

april Implementatie van een Kwaliteitsmanagementsysteem . “Een vergelijkend onderzoek naar de 
implementatie van kms’n binnen de geneeskundige diensten van de KM en de KL”

Lansdorp P .M .

juni Het Elektronisch Patiëntendossier binnen Defensie Chapman O .L .M .

juni Future Warfare: Ook voor de Militair Geneeskundige Dienst? Kant E .

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

Database eindstudies Management Militaire Gezondheidszorg (MMGZ) en Militaire Gezondheidswetenschappen (MGZW).

Op 6 april 2009 is in aanwezigheid van circa 80 genodigden 
het Erediploma van de Stichting “Het Generaal Snijders 
Fonds” uitgereikt aan o .a . kolonel-arts M .H .T .M . Haerkens . 

Deze Stichting is opgericht in 1932, en kent jaarlijks het 
Erediploma toe aan personen of groepen als erkenning van 
het in het oog springende prestaties of verrichtingen binnen 
de Nederlandse lucht- en ruimtevaart .

De uitreiking vond plaats in het Militair Luchtvaart Museum in 
Soesterberg en werd verricht door generaal b .d . D . Berlijn, 
voormalig Commandant der Strijdkrachten .

Kolonel-arts Haerkens ontving het Erediploma vanwege zijn 
baanbrekend werk op het snijvlak van luchtvaart en 
geneeskunde . Met zijn unieke kennis heeft hij zich bijzonder 
verdiept in het toepassen van zijn vliegmedische expertise in 
zowel de cockpit als de operatiekamer . In beide werelden 
staan effectief leiderschap, professionaliteit en teamwork 
centraal .

A. Sondeijker
Secretaris NMGT

Uitreiking van het Erediploma van de Stichting Generaal Snijders Fonds aan 
kolonel-arts Haerkens door voormalig Commandant der Strijdkrachten, 
generaal b.d. D. Berlijn.
Foto: Pol de Soeten .
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V E R S L A G

door luitenant-kolonel
H . van der Wal MBA

Bezoek Australische Vice Chief of the 
Defence Force and Surgeon General aan het

Ministerie van Defensie op 24 maart 2009

Inleiding
Op 24 maart 2009 hebben de 
Australische Vice Chief of the Defence 
Force, Lieutenant General 
David Hurley en de Australische 
Surgeon General, Major General 
Paul Alexander, een bezoek gebracht 
aan het Ministerie van Defensie . Dit 
bezoek was onderdeel van een reis 
van de Australische Surgeon General 
(SG) aan Europa . Aangezien de 
Australische militaire gezondheidszorg 
onderdeel is van het 
verantwoordelijkheidsgebied van de 
Vice Chief of the Defence Force 
(VCDF) heeft deze zijn SG vergezeld 
voor een verdere verdieping in de 
internationale militaire 
gezondheidszorg . Gedurende het 
bezoek is ook deelgenomen door de 
Australische defensie attaché (vanuit 
London), Air Commodore Steve Martin 
en de Australische Liaisonofficier, 
Major Ron Bossink geplaatst bij de 
DOPS . Voorafgaand aan het bezoek 
aan het ministerie heeft de  
Australische delegatie ook nog een 
bezoek gebracht aan de Australische 
ambassadeur in Nederland .

Tijdens het bezoek is van Nederlandse 
zijde de delegatie ontvangen en 
begeleid door de Plaatsvervangend 
Commandant der Strijdkrachten 
(PCDS), begeleid door de Directeur 
Militaire Gezondheidszorg (DMG) . 

Het bezoek heeft ongeveer één dag 
geduurd en bestond uit een serie 
gesprekken en presentaties .

Doelstelling
De doelstelling van het werkbezoek 
was om verder bekend te raken met de 
wijze van uitvoeren van de militaire 
gezondheidszorg in en door de 
Nederlandse Defensie . Tevens het 
bekrachtigen van de relaties tussen de 
beide landen . Ook zijn op nader te 
benoemen thema’s afspraken gemaakt 
om verdere en nieuwe samenwerking 
te bekrachtigen .

Vraagstelling Australische SG
De Australische SG heeft voorafgaand 
aan het bezoek een overzicht 
aangedragen met thema’s die hij wilde 
bespreken . Deze thema’s zijn in het 
werkbezoek aan de orde gesteld . 
Hieronder volgt het aan de DMG 
gerichte verzoek:

“Defence has considered there is a 
need to reorganise the way we deliver 
health support to members in Australia.

Several review processes have 
identified weaknesses in the system, 
particularly the lack of clear delineation 
of the various lines of responsibility, 
authority and accountability. We are 
exploring strategic alliances with state 
health departments who are 

responsible for public 
hospital care in Australia. 
We are looking at taking our 
inpatient hospital care from 
small Defence hospitals and 
locating them in lager 
tertiary institutions / centers 
of excellence. We are 
looking at possible 
relationships to improve the 
training and retention of our 
full time health 
professionals. We have 
examined electronic health 
information systems with a 
view to expanding our 
current systems. We are 
examining the possible 
expanded use of frozen 
blood products in Australia 
including frozen platelets. 
We rely entirely on Reserve 
Specialists to support our 
operations and we are 
exploring opportunities to 
greater expand and 
guarantee our Specialist 

workforce through strategic 
partnerships.

I am aware that the UK and the Dutch 
Defence health services have explored 
these various options and have 
progressed a number of these 
initiatives that are of particular interest 
to us. I would be interested in 
discussing your particular systems in 
relation to the training and employment 
of both full time and Reservists in the 
various Health institutions that you 
utilize, relationships with centres of 
excellence for training including 
Universities.

I would be interested in the lessons 
you have learned as I feel we are 
moving down a very similar path.”

Overzicht werkbezoek
Inleiding 
Om het hierboven genoemde verzoek 
bespreekbaar te maken is gekozen 
voor een reeks presentaties, met 
voldoende ruimte voor discussie . Het 
ochtendprogramma is naast de DMG, 
begeleid door de PCDS . De PCDS 
heeft de inleidende presentatie over de 
keten van militaire gezondheidszorg 
bijgewoond en daarna eveneens 
deelgenomen aan de lunch . Na de 
lunch vond een ‘office call’ plaats 
tussen de PCDS en de Australische 
VCDF . Tegelijkertijd werd gestart met 
een reeks presentaties, geleid door de 
DMG . Na de ‘office call’ is de VCDF bij 
het DMG programma aangesloten . 

De reeks presentaties omvatte de 
volgende thema’s:
•	 	Training & retentie van geneeskundig 

personeel door kolonel-vliegerarts 
 Rob van der Meulen .
•	 	Integratie	van	medisch	(reserve)	

specialisten in het militaire 
gezondheidszorgsysteem door 
luitenant-kolonel Frans Piekstra .

•	 	Integratie	van	de	militaire	
gezondheidszorg in de Nederlandse 
civiele gezondheidzorg, inclusief 
medische IV-systemen door 
luitenant-kolonel Henk van der Wal .

•	 	Gebruik	van	diepvriesbloed	binnen	
de Nederlandse militaire 
gezondheidszorg door 

 kolonel-apotheker Jaap Zijp .

Directie Militaire Gezondheidszorg . 
Artikel ontvangen mei 2009 .Afb. 1: Lieutenant General David Hurley. 
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De uitgebreide discussies die volgden 
tijdens en na de presentaties hebben 
ertoe geleid dat de presentatie van 
luitenant-kolonel Van der Wal niet is 
gehouden . Deze presentatie is na het 
vertrek van de delegatie, met een 
uitgebreide toelichting, toegezonden 
aan de Australische SG . Wel is tijdens 
het bezoek gesproken over de relaties 
tussen de militaire gezondheidszorg en 
de civiele gezondheidszorg en de 
noodzaak om deze relaties 
nadrukkelijker te borgen, mede op 
basis van doelmatigheid en 
schaalgrootte . Verder is ook aandacht 
geweest voor de medische IV, waarbij 
al initiatieven lopen op het gebied van 
bijvoorbeeld Trauma Registry, Patient 
Tracking & Tracing en Disease 
Surveillance . Maar ook werd 
uitgesproken dat nationale 
Elektronische Patiëntendossier (EPD) 
ontwikkelingen ook internationaal zijn 
te benaderen, zeker voor militaire 
gezondheidszorgsystemen .

Presentatie ‘Introductie in de 
Nederlandse militaire 
gezondheidzorg’
Tijdens deze presentatie is een 
doorkijk gegeven in de militaire 
gezondheidszorg keten binnen de 
Nederlandse krijgsmacht . Naast een 
organisatorische beschouwing is ook 
stil gestaan bij de keten van zorg zoals 
deze voor, tijdens en na uitzending aan 
de militairen wordt verstrekt . Ten 
aanzien van de zorg aan veteranen is 
nadrukkelijk gesproken over de zorg na 
uitzending en na dienstverlating .

Presentatie ‘Training 
& retentie van 
geneeskundig  
personeel’
Deze presentatie heeft 
inzicht gegeven in de 
initiële opleiding, training  
en retentie van 
geneeskundig personeel . 
Er is daarbij gefocust op de 
Algemeen Militair Arts en 
de Algemene Militair 
Verpleegkundige die 
samen de ‘backbone’ 
vormen van het militaire 
gezondheidszorg systeem . 
Daarbij is in lijn met de 
presentatie gesproken over 
de koppelingen met civiele 
opleidingsinstituten .

Presentatie ‘Integratie 
van medisch (reserve) 
specialisten in het 
militaire gezondheids-
zorgsysteem’
De benadering van het 
beschikbaar stellen en 

inzetbaar hebben van medisch 
specialisten conform het  
IDR-systeem werd door de 
Australische delegatie met heel veel 
interesse ontvangen . Naast de 
beschouwing van de organisatie en 
werkwijze van het IDR heeft de DMG 
nadrukkelijk de onderliggende 
gedachten en oorsprong besproken . 
Dit was voor de Australische SG 
aanleiding om de DMG uit te nodigen 
om een groep van chief executive 
officers (CEO’s) van civiele 
ziekenhuizen in Australië hierover  
voor te lichten en daarmee een lans  
te breken voor de oprichting van een 
dergelijk systeem in Australië . 

Presentatie ‘Gebruik van 
diepvriesbloed binnen de 
Nederlandse militaire 
gezondheidszorg’
Op basis van de samenwerking in 
Afghanistan heeft de Australische SG 
kenbaar gemaakt te willen spreken 
over het door Nederland unieke uit te 
voeren systeem van diepvriesbloed . 
Daarvoor is het Nederlandse 
bloedvoorzieningssysteem ook tijdens 
het werkbezoek gepresenteerd . Op dit 
moment vindt zelfs overleg plaatst 
tussen Nederlandse en Australische 
specialisten, wat moet leiden tot een 
publicatie in een vooraanstaand blad in 
de Australische regio .

Afsluiting
Op 24 maart 2009 heeft een kort maar 
intensief werkbezoek plaatsgevonden 
van de Australische VCDF en de SG . 

Door de PCDS en de DMG zijn 
uitgebreide gesprekken gevoerd over 
de militaire gezondheidszorg in beide 
landen, aangevuld met enkele 
presentaties . 

Gebleken is dat de stelsels van de 
militaire en civiele gezondheidszorg 
veel overeenkomsten vertonen . Ook 
hebben beide landen te maken met de 
behoeftes aan verbetering van de 
kwaliteit en doelmatigheid . Dit is tot 
uiting gekomen door een soort van 
wederzijdse benchmarking . Tevens zijn 
diverse afspraken gemaakt om 
informatie en kennis op de diverse 
gezondheidszorggebieden uit te 
wisselen . Tenslotte hebben zowel de 
Australische VCDF als de SG het 
verzoek gedaan aan de DMG om een 
bezoek te brengen aan de Australische 
militaire gezondheidsdienst en 
vanwege de ingezette transformatie 
ook voorlichting te geven aan 
vertegenwoordigers van de 
Australische civiele gezondheidszorg .

S U M M A R Y

VISIT AUSTRALIAN VICE CHIEF OF 
THE DEFENCE FORCE AND 
SURGEON GENERAL TO THE 
MINISTRY OF DEFENCE ON 
24 MARCH 2009
The Australian Surgeon General visited 
the Netherlands Surgeon General to 
exchange lessons learned on the 
AUS-NLD-cooperation in Afghanistan 
and especially the Australian Surgeon 
General was highly interested in the 
organisation of the Netherlands military 
medical services . In some way the 
military services in Australia can be 
compared to the Netherlands and the 
way we for example organise our 
military bloodbank and surgical 
teams are an useful option for 
Australia .

Afb. 2: Major General Paul Alexander.
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V E R S L A G

Bezoek Directeur Militaire Gezondheidszorg
aan het Medical Corps in Singapore

door majoor J .J . Pieterse BC

Directie Militaire Gezondheidszorg .
Artikel ontvangen mei 2009 .

Van 30 maart tot 1 april 2009 heeft  
de Directeur Militaire  
Gezondheidszorg (DMG), brigade-
generaal-arts R . van der Meer, een 
bezoek gebracht aan zijn collega in 
Singapore . Het bezoek stond in het 
teken van de al bestaande 
samenwerking tussen de 
geneeskundige dienst van Nederland 
en Singapore . Singapore neemt met 
een geneeskundig detachement deel 
aan de ISAF missie en ondersteunt  
de Nederlandse Role 2 in Tarin Kowt 
met een detachement van  
20 personen . Dit verslag geeft de 
verschillende elementen van het 
bezoek weer in chronologische 
volgorde .

Maandagmorgen 30 maart wordt de 
DMG ontvangen door zijn collega de 
Chief Medical Corps (CMC) de  
Rear Admiral Wong . Na het officiële 
gedeelte wordt de DMG verzocht het 
gastenboek te ondertekenen en wordt 
hij voorgesteld aan de staf van de 
CMC . Hierna volgen een aantal 
briefings die ingaan op de 
geneeskundige structuur van de 
Singaporese militair geneeskundige 

dienst (SMGD) . De SMGD bestaat uit 
een achttal “Core Functions”, te weten: 
Operational Combat Field Support, 
Operational Aeromedical Support, 
Operational Naval Medical Support, 
Force Protection, CAP/DEV Systems 
integration, Medical Operations and 
Support Services, Force Health and 
Training . Binnen deze “Core Functions” 
vindt de uitvoering plaats van het 
militair geneeskundige systeem . De 
Core Functions zijn niet op zichzelf 
staande functiegebieden . Ze worden 
gebonden door kennis knooppunten 
(kennis management) . Om de SMGD 
bestuurbaar te maken is deze 
onderverdeeld in een viertal divisies 
die direct door de CMC worden 
aangestuurd waarbij de nadruk ligt op 
trainen, het leveren van eerstelijns 
gezondheidszorg en medisch 
operationeel optreden . Deze divisies 
zijn Military Medical Institute, 
Singapore Medical Training Institute, 
Capability Development/Systems 
Integration en het Force Medical 
Protection Command . Tijdens het 
programma is op de eerste twee 
divisies verder ingegaan . 

1. Military Medical Institute 
Onder deze divisie vallen 
ondermeer de 
gezondheidscentra van de 
SMGD . Verder worden 
door deze divisie de centra 
op het gebied van 
specialistische en 
psychologische zorg en de 
tandheelkundige zorg 
aangestuurd . In deze 
centra worden de 
Singaporese strijdkrachten 
voorzien van 
eerstelijnszorg, PHTLS- en 
trauma zorg . Verder kan  
de Singaporese militair, 
zowel dienstplichtig als 
beroeps, gebruik maken 
van specialistische zorg .  
Al het personeel maakt 
tijdens de diensttijd in 
periodes deel uit van zowel 
het militaire 
gezondheidszorgsysteem 
alsook het civiele 
gezondheidszorgsysteem 
van Singapore . Als laatste 
is deze divisie 
verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van 
personeel op uitzending . 
De Singaporese 

strijdkrachten maken voor de 
specialistische zorg (medical & surgical 
tertiary support) gebruik van de civiele 
hospitalen .

2. Singapore Medical Training 
Institute
Binnen deze divisie houdt men zich 
voornamelijk bezig met het trainen van 
geneeskundig en niet geneeskundig 
personeel . De divisie is onderverdeeld 
in een centrum voor klinische 
vaardigheden, een centrum voor 
leiderschapstraining en een centrum 
voor administratie . Deze afdelingen 
verzorgen trainingen en opleidingen op 
het gebied van reanimatie en ATLS . 
Een van de belangrijkste 
aandachtspunten is de accreditatie van 
de door de SMTI verzorgde trainingen 
en opleidingen . Het paramedisch 
trainingsprogramma is door het Justice 
Institute of British Columbia (Canada) 
geaccrediteerd . De niveaus 1 t/m 3 
worden verzorgd in Singapore, terwijl 
het niveau 4 in Canada wordt verzorgd . 
De ATLS is geaccrediteerd door het 
American college of Surgeons . De 
CMC is tevens voorzitter van de 
nationale ATLS raad . Definitive 
Surgical Trauma Care is 
geaccrediteerd door de International 
Association for Trauma and Surgical 
Intensive Care . Om dit te kunnen 
garanderen bestaat er een 
samenwerkingsverband tussen de 
SMGD en het Tan Tock Seng Hospital . 
De Basic Cardial Life Support wordt 
geaccrediteerd door de national 
Resuscitation Counsil . 
Verder valt direct onder het SMTI het 
trainingscentrum van de Landmacht . 
De trainingscentra van de Luchtmacht 
en de Marine vallen niet direct onder 
deze divisie maar hebben een 
functionele lijn . Deze OPCO’s 
verzorgen echter wel de OPCO 
specifieke training zoals 
luchtgewonden transport en 
duikgeneeskunde . Het trainen van 
dienstplichtigen en het voldoen aan 
currency eisen hebben de prioriteit van 
het instituut .

Naast de vier divisies bestaat er nog 
een functionele lijn naar de 
geneeskundige organisaties van de 
operationele commando’s, land- 
luchtmacht en marine .

Afb. 1: Het hoofdkwartier van de Singaporese 
Gezondheidsdienst.
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Aansluitend aan de presentaties is een 
bezoek gebracht aan het museum van 
de SMGD . De DMG is hierbij begeleid 
door de CMC . In het museum is 
chronologisch de geschiedenis van de 
SMGD in diverse exposities 
weergegeven . Naast een overzicht van 
de operationele inzet, waaronder inzet 
n .a .v . de Tsunami, aardbevingen in 
ondermeer Bangladesh, Yogyakarta en 
de Filippijnen wordt ingegaan op de 
verschillende elementen binnen de 
SMGD zoals training en het materiaal 
wat in het verleden is gebruikt . 

Tijdens het bezoek is de DMG 
geïnformeerd over het onderzoek dat 
wordt verricht bij het Defence, Medical 
and Environmental Research Institute 
(DMERI) . Het DMERI maakt onderdeel 
uit van de Defence Science 
Organisation . Deze organisatie heeft 
een totaal jaarlijks budget voor R&D 
van ongeveer 400 miljoen dollar . 
Binnen DMERI wordt aan een vijftal 
programma’s door ongeveer  
160 personeelsleden gewerkt . Deze 
progamma’s (afdelingen) zijn: CBRN 
Explosive Defence, Biological Defence, 
Combat Care & Performance, Human 
Effectiveness, Bio-Technology for 
Military Applications . Het onderzoek 
voor deze programma’s wordt 
uitgevoerd in 10 over de stad 
verdeelde laboratoria . Deze laboratoria 
met hun specifieke aandachtsgebied 
ondersteunt het totale onderzoek wat 
binnen DMERI wordt uitgevoerd . 
Afhankelijk van het onderwerp kan het 
betreffende laboratorium onderzoek 
verrichten binnen een of meer van de 
vijf afdelingen . 
Binnen de afdeling Biological Defence 
houdt men zich voornamelijk bezig met 

het ontwikkelen van snelle 
detectiemethodes, het diagnosticeren / 
karakteriseren van pathogene 
organismen . Verder wordt er 
onderzoek gedaan naar epidemiologie 
en disease surveillance . Het doel van 
dit onderzoek is om de laatste 
technologische ontwikkelingen toe te 
passen om de mogelijke gevolgen van 
biologische agentia te kunnen 
verminderen of geheel te niet te doen . 

De afdeling die zich bezighoudt met 
CBRN Explosive Defence, richt zich 
voornamelijk op het opsporen van 
chemische en biologische stoffen . 
Deze afdeling heeft voor Singapore het 
Single Service Management op het 
gebied van de analyse en onderzoek 

naar chemische en biologische 
agentia . Om snel vast te kunnen  
stellen om welke stof het exact gaat 
wordt uitgebreid onderzoek gedaan . 
Tevens wordt gewerkt aan protocollen 
waarmee gelijktijdig zowel chemische 
als biologische analyses kunnen 
worden uitgevoerd . Het gaat hier om 
detectie van zowel chemische, 
biologische en radiologische agentia . 

Naast het doen van onderzoek naar 
chemische en biologische agentia doet 
men tevens onderzoek naar de 
bescherming tegen deze stoffen . Dit 
onderzoek omvat zowel de  
persoonlijke als de collectieve 
bescherming . Een voorbeeld hiervan is 
het onderzoek dat wordt gedaan naar 
de werking van koolstof in een vochtige 
omgeving en de relatie met de CBRN 
pakken en naar mogelijke alternatieven 
zoals reactieve polymeren . Verder 
wordt hier onderzoek gedaan naar 
diverse methoden van ontsmetting in 
het algemeen maar in het bijzonder het 
ontsmetten van materieel en gevoelige 
apparaten . Naast de persoonlijke en 
collectieve bescherming wordt binnen 
deze afdeling gewerkt aan 
computergestuurde rekenmodellen om 
de effecten van CBRN-middelen en de 
verspreiding in kaart te kunnen 
brengen . Gelet op de complexiteit van 
deze materie wordt intensief 
samengewerkt met organisaties in 
Amerika, Engeland, Zweden, Frankrijk, 
Nederland, Australië en Duitsland .
Het onderzoek binnen de afdeling 
Combat Care & Protection richt zich 
voornamelijk op de bescherming  
van de militair tegen factoren van 
buitenaf . Voor het uitvoeren van dit 

Afb. 2: Overzicht van het Singaporese gezondheidszorgmuseum. 

Afb. 3: De DMG overhandigt een aandenken aan prof. Fabian Lim Chin Leong, programmadirecteur 
Combat Protection & Performance van het DMERI.
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onderzoek wordt gebruik gemaakt  
van proefpersonen, dieren en 
rekenmodellen . Een voorbeeld van het 
gebruik van proefpersonen is het 
onderzoek dat wordt gedaan naar 
hittebelasting . Militairen worden 
voorzien van sensoren 
(oorthermometer) om te zien hoe de 
lichaamstemperatuur zich ontwikkelt bij 
inspanning . De resultaten worden 
ondermeer gebruikt om rekenmodellen 
te maken die op termijn hitte letsels 
kunnen voorspellen en daarmee 
voorkomen . Verder wordt bij dit 
onderzoek gewerkt aan technische 
middelen om een commandant inzicht 
te geven in de belasting en daarmee 
belastbaarheid van zijn personeel . 
Naast onderzoek op het gebied van 
belasting wordt ook onderzoek gedaan 
naar methoden om het herstel te 
bevorderen . Hierbij wordt gekeken 
naar trainingsmethoden maar ook naar 
bandages die tijdens de rust worden 
gedragen en die het herstel 
bevorderen . Ook wordt onderzoek 
verricht naar de wijze waarop 
gevechtsrantsoenen kunnen bijdragen 
aan het in stand houden van de 
conditie van de militair en de preventie 
op uitval . Een voorbeeld hiervan is het 
toevoegen van vitamines en mineralen . 
Een belangrijk deel van het onderzoek 
richt zich op het maken van 
computermodellen waarmee men de 
effecten van bepaalde belasting kan 
voorspellen en preventieve 
maatregelen kan nemen . Voorbeelden 
hiervan zijn nek- en rugbelasting, hoge 
G-krachten en de ontwikkeling van 
materiaal die de prestaties van mensen 
kan bevorderen . 

In een van de laboratoria van deze 
afdeling “Combat Care Laboratory” 
wordt onderzoek gedaan naar 
methoden om de behandelstrategie te 
optimaliseren . Dit laboratorium heeft 
twee aandachtsgebieden: 

1. Blast / Trauma Research 
Hierbij wordt ondermeer onderzoek 
gedaan naar Neuroprotectie met als 
doel het ontdekken en ontwikkelen van 
behandelstrategieën waarbij gebruik 
wordt gemaakt van medicatie en cel 
therapie om de gevolgen van trauma’s 
aan het hoofd en de ruggengraat te 
beperken . Verder wordt onderzoek 
gedaan naar de effecten van druk 
(blast) op het centrale zenuwcentrum . 
Ook wordt er onderzoek gedaan naar 
behandelmethoden voor ernstige 
brandwonden . Het onderzoek richt zich 
hierbij op verbandmiddelen en het 
behandelen onder hyperbare 
omstandigheden met een hoger 
zuurstofgehalte . 

2. Damage Control Resuscitation 
Bij dit deel van het onderzoek wordt 
ondermeer gekeken naar methoden 
om ernstige bloedingen te stelpen . 
Voorbeelden hiervan zijn 
hemostatische verbanden . Verder 
wordt onderzoek gedaan naar een 
nieuwe generatie infuusvloeistoffen 
met een kleiner volume, dit om de 
logistieke inspanning van het transport 
van infuusvloeistoffen te verkleinen . 
Ook wordt onderzoek verricht naar 
langdurige conservering van rode 
bloedcellen . Het doel van onderzoek is 
om een manier te vinden om de rode 
bloedcellen lang houdbaar te maken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
non-toxische conserveringsmiddelen 
die zeer eenvoudig uit te wassen zijn . 

Het volgend deel van het bezoek heeft 
zich gericht op de samenwerking 
tussen Singapore en Nederland in de 
Role 2 van Tarin Kowt . Sinds dit jaar 
maakt een groep van 16 Singaporese 
artsen en verpleegkundigen deel uit 
van de Nederlandse Role 2 . Tijdens 
het gesprek wordt door de 
commandant van het eerste 
Singaporese detachement een 
presentatie verzorgd . 

Ter voorbereiding op de deelname 
heeft het detachement deelgenomen 
aan de integratie oefening van de  
Role 2 . Bij de samenwerking tussen 
twee landen zijn er altijd punten van 
verbetering mogelijk . Het opvallende is 
dat de lessons learned vanuit 
Nederland en Singapore identiek zijn . 
De samenwerking verloopt soepel en is 
succesvol . De uitdagingen die zich 
tussen de verschillende lagen van 

medisch personeel voordoen zie je ook 
terug in een volledig met Nederlands 
personeel gevuld hospitaal . 
Cultuurverschillen en communicatie-
uitdagingen zijn er natuurlijk wel maar 
deze leiden niet tot kwaliteitsproblemen 
op medisch gebied . Doordat de 
samenwerking goed is bevallen is de 
intentie uitgesproken om de 
samenwerking voort te zetten . Hierbij is 
aangegeven dat de uitzendtermijn 
gelijk moet lopen met die van de 
Nederlandse Role 2 . Tevens zal 
Singapore deelnemen aan de 
integratieoefening voorafgaand aan de 
uitzending . Verder is het idee 
gelanceerd om bv . de commandant 
van het eerste detachement als trainer 
deel te laten nemen in de 
integratieoefening . Aansluitend heeft 
de DMG kennis gemaakt met leden 
van het Singaporese detachement wat 
in de Nederlandse Role 2 heeft 
gewerkt . 

S U M M A R Y

VISIT SURGEON GENERAL TO THE 
MEDICAL CORPS IN SINGAPORE
The Netherlands Surgeon General 
visited the Singapore Surgeon General 
and his Medical Services . The visit was 
an counter visit to Singapore and also 
on behalf of the CHOD-DDOPS to 
discuss the lessons learned of the first 
Singapore-Netherlands cooperation 
and to explore further medical 
cooperation in Afghanistan . 
The Singapore military services 
showed an impressive high potential in 
operational skills, enthusiastic medical 
personnel, academic and laboratory 
possibilities .

Afb. 4: De DMG in gesprek met leden van het Singaporese detachement dat in Tarin Kowt heeft gewerkt. 
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V E R S L A G

Koninklijke onderscheidingen binnen het 
Militair Geneeskundig Functiegebied

door luitenant ter zee van
administratie 2 OC KMR ing . B . Keers

Op 29 april 2009 is o.m. aan  
3 militairen van het militair 
geneeskundig functiegebied een 
koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Het betrof commandeur-
arts dr. A.P.C.C. Hopperus Buma, 
kapitein-luitenant ter zee-arts KMR 
F.J. Idenburg en kolonel-arts b.d. 
W.N.M. Frankenmolen. Aan deze 
laatste kon de koninklijke 
onderscheiding niet worden 
uitgereikt i.v.m. diens vakantie in het 
buitenland. De plechtigheid vond 
plaats in de Prinses Julianakazerne 
in Den Haag, waar de uitreiking werd 
verricht door de minister van 
Defensie, de heer E. van Middelkoop. 
Op een later tijdstip, waarschijnlijk 
eind juni 2009, zal de uitreiking 
plaatsvinden aan kolonel-arts 
Frankenmolen.

Aan commandeur-arts Hopperus Buma 
is de onderscheiding toegekend 
vanwege zijn bijzondere verdiensten in 
de beroepsuitoefening en daarbuiten . 
Hij is een zeer gedreven medewerker 
die, na zijn artsexamen aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht, op diverse 
plaatsingen actief is geweest binnen de 
Koninklijke Marine en het 
Commando DienstenCentrum (CDC) . 
Aan de Universiteit van Amsterdam 
promoveerde hij in 1999 op het 

proefschrift “Epidemiological Studies 
on Morbidity and Preventive Strategies 
during a Peace Support Operation in 
Cambodia” . Decorandus heeft een 
uitzonderlijke staat van dienst, die 
vooral is gelegen in het vermogen om 
de theoretische grondslagen van de 
geneeskunde en het wetenschappelijk 
onderzoek te combineren met de 
praktische toepassing daarvan . Hij was 
begin jaren 90 één van de eerste 
instructeurs van de ‘Battle Advanced 
Trauma Life Support’ (BATLS) cursus, 
een in die tijd nieuwe methodiek voor 
de behandeling van militaire 
traumaslachtoffers . Hij behaalde in zijn 
vrije tijd het instructeurdiploma in het 
Verenigd Koninkrijk, teneinde deze 
methode aansluitend in Nederland te 
introduceren . Nu vormt BATLS de 
basis voor alle opleidingen van het 
militair geneeskundig personeel . Het is 
mede zijn verdienste dat de 
sporadische samenwerkingsverbanden 
die er in het verleden waren tussen de 
civiele en militaire geneeskundige 
organisaties in Nederland zijn verbreed 
en een permanent karakter hebben 
gekregen . Militaire verpleegkundigen 
hebben hierdoor de civiele erkenning 
verworven . Ook heeft hij een 
belangrijke aanzet gegeven tot de 
realisatie van snel inzetbare hospitalen 
in missiegebieden, iets dat de 

Nederlandse krijgsmacht tot op dat 
moment niet kende . Dergelijke 
hospitalen (meestal als MASH 
aangeduid) zijn van groot belang 
gebleken voor alle uitzendingen . 
Daarnaast heeft hij eertijds het initiatief 
genomen tot systematische sociaal-
medische informatievergaring 
voorafgaand aan een risicovolle inzet . 
Hiermee kunnen na afloop van de 
missie vergelijkingen worden 
getrokken . Deze methodiek is 
inmiddels gemeengoed geworden . 
Minstens zo belangrijk zijn zijn 
inspanningen voor de DMCC, Diploma 
in the Medical Care of Catastrophes . 
Deze specifieke opleiding is gericht op 
de verzorging van o .a . vluchtelingen . 
Buiten zijn eigenlijke functie om en 
geheel belangeloos, spant hij zich in 
om Nederlandse militaire artsen klaar 
te maken voor het (Engelstalige) 
DMCC-examen . Bij de “Society of 
Apothecaries of London” is dit niet 
onopgemerkt gebleven, en is hij 
daarom uitgenodigd om als examinator 
toe te treden . Door zijn inzet voor de 
rampengeneeskunde in nationaal en 
internationaal verband, draagt hij niet 
alleen bij aan de acute noodlediging in 
de wereld, maar verwerft hij tevens 
aanzien voor de Nederlandse militaire 
geneeskunde . Gelet op deze 
bijzondere verdiensten is decorandus 
benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, met de zwaarden .

Ook aan de reserve kapitein-luitenant 
ter zee-arts F .J . Idenburg is de 
onderscheiding verleend op grond van 
de bijzondere verdiensten in de 
beroepsuitoefening en daarbuiten . 
Decorandus staat omschreven als een 
veelzijdige medewerker, die als civiel 
chirurg en reserve officier een 
bijzondere positie inneemt binnen de 
krijgsmacht . Hij maakt als reservist, 
naast zijn dagelijkse werk als chirurg in 
het Medisch Centrum Haaglanden, 
deel uit van het Instituut samenwerking 
Defensie en Relatieziekenhuizen 
(IDR) . Daarin heeft hij zich ontpopt als 
een belangrijke stimulator voor de 
samenwerking met defensie onder de 
civiele artsen . Gedurende de afgelopen 
jaren was hij vele malen aanwezig bij 
buitenlandse missies . Zo is hij onder 
meer gedurende langere tijd 
uitgezonden naar Liberia, Bosnië-
Herzegovina en reeds vier maal naar 
Afghanistan . Zijn inzet, analyse en 
adviezen aan defensie zijn van grote 
waarde voor de medische zorg in De decorandi, commandeur-arts Hopperus Buma en kapitein-luitenant ter zee-arts KMR Idenburg.
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R E A C T I E

Drieluik verslaving
Met veel aandacht heb ik meerdere 
malen het drieluik van De Wit gelezen 
dat de titel “Verslaving”1,2,3 draagt .
Op tenminste drie punten wil ik gaarne 
reageren . Dit betreft:
1 . de titel van het drieluik;
2 .  het onderwerp dat in het drieluik  

niet wordt genoemd, t .w . ‘wat is het 
doel van het gebruik’ en

3 .  het onderwerp dat evenmin aan de 
orde komt, t .w . ‘gebruikers als 
sociaal systeem’ .

Sub.1
Het gebruik van de woorden en termen 
als ‘verslaving’, ‘verslavende middelen’ 
en ‘verslaving als ziekte’ in een artikel 
dat verschijnt in een geneeskundig 
tijdschrift en bestemd is om artsen en 
psychologen een leidraad te geven 
m .b .t . de aanpak van overgebruik van 
genotmiddelen vind ik blijk geven van 
een moralistische houding . 
Hulpverleners dienen in hun 
taalgebruik steeds aan te geven dat 
hun patiënten/cliënten dingen doen die 
voor de leek niet begrijpelijk zijn maar 
wel voor de hulpverlener . Deze gaat er 
van uit dat ieder persoon die bij hem 
hulp zoekt handelt met een voor hem 
of haar geldige reden en dus niet gek 
is, maar tevens van het feit, dat die 
hulpzoekende wel volledig 
verantwoordelijk is voor zijn/haar 
daden . Gebruik van de genoemde 
woorden en termen ontkennen in feite 
dit verantwoordelijk zijn .
Ik weet even goed als de schrijver dat 
aan boord van een schip het gebruik 
en overgebruik van genotmiddelen een 
probleem kan vormen dat moeilijk 

oplosbaar kan blijken voor de militaire 
autoriteiten . Deze roepen dan de hulp 
in van militaire artsen/psychiaters; 
deze krijgen dan een ambtelijke 
taakopdracht, die een ander doel kan 
hebben dan de normale hulpverlening .
Deze beide factoren kunnen leiden tot 
een conflict bij de aanpak door de 
militaire arts wanneer deze twee bazen 
heeft (de hulpzoekende die met de 
militaire arts een hulpverlenings-
contract sluit en de organisatie), iets 
waarvan De Wit zich wel bewust is . Ik 
persoonlijk zou als titel gekozen 
hebben: ‘Gebruik en wangebruik van 
genotmiddelen bij de krijgsmacht’ .

Sub. 2
Node heb ik gemist een beschouwing 
over de vraag: wat is de reden dat een 
persoon genotmiddelen als alcohol, 
opiaten, XTC etc . gebruikt dan wel 
‘overgebruikt’ .
Ik gebruik hier het woord ‘overgebruik’ 
als het gebruik, nadelig is voor de 
gezondheid, sociale of financiële positie .
Daarom stel ik aan iedereen die bij mij 
als hulpzoekende komt met een 
probleem op dit gebied, allereerst de 
vraag: wat gebeurt er met je als je zin 
hebt om te gebruiken en het 
vervolgens toch niet doet? De 
duidelijkste reactie, die ik ooit heb 
gekregen was: als ik niet drink, komt 
de wanhoop bij mij naar boven en die 
kan ik alleen verdoven met alcohol .
Naar mijn ervaring kan een exploratie 
van het gebied van het wanhopig zijn 
een weg vormen naar het oplosbaar 
maken van het door de cliënt/patiënt 
aangedragen probleem .

Sub. 3
De psychoanalist Eric Bernstein (later: 
Eric Berne) heeft in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw het idee opgevat en 
uitgewerkt dat de mens vaak met 
anderen in een soort levensspel 
gewikkeld is, dat als doel heeft een 
vermeerdering van het aantal 
contacteenheden, die niet leidt tot 
intimiteit maar wel zeer intensief kan 
zijn . Hij stelt dat een zodanig spel een 
beschrijfbaar script heeft en een 
rolverdeling . In zijn werk: “Games 
people play”4 geeft hij de theorie 
hiervan, plus een aantal voorbeelden 
en uitwerkingen . Hij noemt daar ook 
het game “Alcoholic”5 . Hij is de stichter 
van de school van de Transactionele 
Analyse . Een van zijn volgers, Claude 
Steiner deed op dit gebied nogal wat 
werk en publiceerde een boek met de 
titel: “Games alcoholics play”6 . Beide 
auteurs stellen dat het spel vijf rollen 
kent, en dat het extreem moeilijk blijkt 
om mensen die dit spel spelen ertoe te 
bewegen, het deelnemen eraan op te 
geven . Maar iedere speler is wel 
bereid, om waar noodzakelijk, van rol 
te verwisselen . Ik haal uit de literatuur 
de vijf rollen aan: de (over)gebruiker, 
degene die hem wegens het gebruik 
bestraft, degene die hem tracht er van 
af te krijgen, een bijrol en de rol van de 
beroepspersoon: de verkoper .
De reden dat ik dit alles hier noem, is 
dat niet zelden de partner van de 
“wan”gebruiker eveneens een rol 
speelt . Dit kan de levenspartner zijn 
maar ook de werkpartner . Ik stel dat 
het voor de hulpverlener die effectief 
wil werken nodig zal zijn het gehele 

uitzendgebieden . Daarnaast is hij al 
vele jaren actief voor defensie als 
docent/instructeur BATLS . Maar naast 
zijn werk in het Medisch Centrum 
Haaglanden en de vele missies en 
andere bijdragen aan defensie, heeft 
hij ook nog tijd gevonden om 
maatschappelijk een grote rol te 
spelen, t .w . als actief nationaal en 
internationaal scheidsrechter bij het 
hockey . Van 1991 tot 1998 was hij 
bondsscheidsrechter . Hij floot niet 
alleen veel internationale wedstrijden, 
maar was ook scheidsrechter bij de 
Olympische Spelen van 1996 in 
Atlanta . Aansluitend was hij nog enkele 
jaren actief als begeleider/beoordelaar 
van scheidsrechters in het landelijke 
circuit . Decorandus is van 1989 tot 

2006 lid geweest van de medische 
commissie van de Koninklijke 
Nederlandse Hockey Bond (KNHB) . 
Bovendien was hij in de periode  
1998-2005 teamarts van Jong Oranje 
(heren) en begeleidde hij het team 
overal ter wereld . Zijn inzet, analyse en 
adviezen aan defensie zijn van grote 
waarde voor de medische zorg in 
uitzendgebieden . Op eigen initiatief, 
gevraagd en ongevraagd, rapporteerde 
hij over zijn ervaringen bij de vele 
missies . Gelet op de hiervoor 
omschreven verdiensten is decorandus 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau .

Tenslotte is aan kolonel-arts b .d . 
W .N .M . Frankenmolen een koninklijke 

onderscheiding toegekend . Helaas kon 
die op het moment van de Algemene 
Gelegenheid niet worden uitgereikt 
daar hij en zijn echtgenote op vakantie 
waren . De Sectie Decoratie Beleid en 
Toekenning Onderscheidingen heeft 
daarom contact opgenomen met de 
gemeente Haarlemmermeer om een 
geschikte locatie te vinden voor de 
uitreiking . Zoals het er nu voor staat  
zal de plechtigheid plaatsvinden eind 
juni 2009 in de Koningin Beatrixkazerne 
te Den Haag, in aanwezigheid van de 
burgemeester van de gemeente 
Haarlemmermeer en de bevelhebber 
van de Koninklijke Marechaussee .  
In het septembernummer van het 
NMGT zal hier uitgebreider aandacht 
aan worden besteed .
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spel/systeem in kaart te brengen en 
een systeembehandeling en 
-beïnvloeding toe te passen .
De rolverwisseling speelt de grootste 
rol bij de AA . Als er bij een chapter 
daarvan geen nieuwe deelnemers 
bijkomen, gaat een gedeelte weer 
drinken want het spel moet doorgaan! 
Het om informatie vragen aan de 
(werk)partner kan ertoe leiden dat de 
zuiper (weer) extra gaat zuipen .

Boris Bouricius

Gepensioneerd huisarts.
Heeft thans een medisch sociaal adviesbureau 
voor uitbehandelde en uitgedokterde personen.
Hij heeft naast zijn artsenopleiding (1955) 
een opleiding tot groepspsychotherapeut, 
is bevoegd transactioneel analist (1981) en 
NLP-practicioner (1983) en 
NLP-hypnotherapeut (2008).

Literatuur:
1 .  De Wit J .P .M .: Verslaving . Alles wat de militair 

arts/psychiater/psycholoog over verslaving  
moet weten, in 3 afleveringen .  
Aflevering 1: Verkenningen, de historische 
vergissing, attitude . Nederl Mil Geneesk T 2009, 

  jrg . 62 (1) 5-10 .

2 .  De Wit J .P .M .: Verslaving . Alles wat de militair 
arts/psychiater/psycholoog over verslaving  
moet weten, in 3 afleveringen .  
Aflevering 2: Uit de keuken van de 
verslavingszorg, comorbiditeit, 
definitieproblemen, verslaving als hersenziekte . 
Nederl Mil Geneesk T 2009,  jrg . 62 (2) 49-58 .

3 .  De Wit J .P .M .: Verslaving . Alles wat de militair 
arts/psychiater/psycholoog over verslaving  
moet weten, in 3 afleveringen . 

  Aflevering 3: (Hetero)anamnese, diagnostiek  
en (minimale) interventies . Nederl Mil  
Geneesk T 2009,  jrg . 62 (3) 93-100 .

4 .  Berne Eric: Games people play, Grove Press, 
1962, ISBN 0-345-41003-3 .

5 .  ib, p . 72-81 .
6 .  Steiner Claude Ph .D .: Games alcoholics play, 

Grove Press, 1971, ISBN 345-23735-8-150 . 

In aansluiting op deze reactie schreef de auteur het volgende weerwoord: 

1 . Opmerkelijk, een hele paragraaf van 
aflevering 1 is gewijd aan het belang 
van een professionele (niet 
moraliserende) attitude en nu wordt mij 
dat laatste aangewreven . Dat ik blijk 
geef van een moralistische houding 
door gebruik te maken van het begrip 
verslaving in een medisch artikel van 
een geneeskundig tijdschrift . Ik kan u 
mededelen dat ik, wat die keuze voor 
verslaving als containerbegrip betreft, 
in goed gezelschap verkeer . Het 
toonaangevende Trimbosinstituut is het 
landelijk kenniscentrum voor 
geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg . Bovendien past het 
begrip in een lange (militaire) traditie 
en begrijpt elke collega meteen waar 
het over gaat . Een vergelijkbare en al 
even uitzichtloze discussie wordt ook 
wel gevoerd over het afschaffen van 
schizofrenie als containerbegrip voor 
een heterogene groep van 
psychotische stoornissen . Pas 
wanneer in een (nabije?) toekomst de 
onderliggende neurobiologie van 
verslaving en schizofrenie beter in 
kaart zal zijn gebracht, is het zinvol om 
naar nieuwe diagnostische categorieën 
om te kijken . Uw keuze voor “Gebruik 
en Wangebruik van genotmiddelen bij 
de Krijgsmacht” vind ik bepaald 
ongelukkig . Gebruik staat voor 
geïntegreerd gebruik mag ik aannemen 
maar door van “wangebruik” te spreken 
doet u juist wat u mij tegenwerpt . 
Terwijl u geen ruimte overlaat voor een 
niet moralistische, biopsychosociale 
etiologie .

2 . Onder Sub. 2 beschrijft u een 
hulpzoekende bij wie de wanhoop naar 
boven komt wanneer hij niet drinkt . 
Ik moet u bekennen dat ik bij mijzelf 
enige wanhoop bespeurde toen ik las 
wat u “zo node heeft gemist” in mijn 
drieluik over verslaving namelijk een 
beschouwing over de vraag waarom 
iemand “overgebruikt” . Werkelijk van 
alle (biologische, psychologische en 

sociologische) kanten heb ik uitleg 
verschaft over het mechanisme dat de 
verslaving doet ontstaan om 
vervolgens een natuurlijk dan wel een 
chronisch (intermitterend) beloop aan 
te nemen . Voor u, op verzoek, een 
korte samenvatting van de “highlights”, 
ook al zou ik kunnen volstaan met te 
wijzen op de (in)directe dopaminerge 
stimulatie van de nucleus accumbens 
die optreedt door gebruik, ongeacht het 
middel . Hierdoor ontstaan de euforie, 
de roes en/of de entactogene effecten 
(XTC) waar de (party)gebruiker naar 
op zoek is . Dan nog hoeft het niet van 
een stoornis volgens de DSM-IV te 
komen, er kan nog sprake zijn van 
geïntegreerd gebruik . Of het uiteindelijk 
van overgebruik of verslaving (of een 
SUD, Substance Use Disorder) komt is 
multifactorieel bepaald, de uitkomst 
van complexe gen-omgeving+middel 
interacties . Het familiaire voorkomen 
van verslaving wijst op het bestaan van 
erfelijke factoren . Helaas zijn de 
biologische “traitmarkers” niet 
specifiek, maar als vader en moeder 
gebruiken dan alleen al is het risico op 
een stoornis om die reden verhoogd, 
ook, zo is door middel van 
adoptiestudies aangetoond, wanneer 
de nakomelingen elders opgroeien .  

In een permissieve cultuur zullen de 
minder voor verslaving kwetsbaren 
eerder een stoornis ontwikkelen, door 
het voorbeeldgedrag van ouders en 
belangrijke anderen over te nemen of 
door “peergroup pressure” . De 
adolescentie en jong volwassenheid 
zijn kritische periodes in de 
neurobiologische ontwikkeling die 
samenhangen met de natuurlijke drang 
om nieuwe en spannende ervaringen 
op te doen terwijl de prefrontale 
inhibitie nog achterblijft in ontwikkeling . 
Wanneer de initiatie op een vroegere 
leeftijd plaatsvindt, is het risico groter 
op een ernstiger verslaving en 
polymiddelenmisbruik/afhankelijkheid . 

Met verslaving als hersenziekte 
tenslotte worden de neuroplastische 
veranderingen in het primaire 
beloningsnetwerk aangegeven . 

De vraag naar de functie van het  
(over)gebruik is een open vraag die 
door de patiënt zelf kan worden 
beantwoord . Belangrijk is om daarbij 
een niet moraliserende houding aan te 
nemen . Het al of niet hebben van 
controle over het gebruik is bepalend 
voor de tweede interventie . Een 
verklaring voor controleverlies 
(de X-factor van Jellinek) is mij niet 
bekend . Bij dubbele diagnose 
problematiek biedt de 
zelfmedicatiehypothese uitkomst . Heeft 
het “overgebruik” een functie in de 
bestrijding van slaapstoornissen, 
angsten, sombere stemming en 
agressie, om te kunnen vergeten? 
Van de psychostimulantia XTC en 
cocaïne is bekend dat de functie van 
de prefrontale cortex wordt versterkt 
waardoor de chaos in het hoofd zoals 
die bij ADHD voorkomt doet afnemen . 
Dan wordt het stimulantium niet 
gebruikt als party- of sexdrug, maar in 
afzondering .

3 . Het psychoanalytische 
referentiekader komt niet in 
aanmerking om verslaving te 
doorgronden of te behandelen . Wij zijn 
het met elkaar eens dat de belangrijke 
anderen van thuis of van het werk 
onmisbaar zijn om de doelen 
(abstinentie of gecontroleerd gebruik) 
van de (systeem)behandeling te 
verwezenlijken . Ik ben uitgebreid 
ingegaan op de rol van de 
codependente belangrijke ander(en), 
thuis en op de werkvloer . De 
behandeling die ik voorsta is in 
essentie een systeembehandeling . 
Wanneer het systeem ontbreekt of  
niet adequaat is om mee samen te 
werken dan is dit een indicatie voor 
opname .



NMGT 63 -  125-160 150 J U L I  2 0 0 9

B O E K B E S P R E K I N G

MEDCAP: medische hulp in Vietnam 
uit militair-politieke overwegingen

Robert J. Wilensky 
Military Medicine to Win Hearts and 
Minds. Aid to civilians in the Vietnam 
War, Lubbock, Texas, 2004
ISBN: 0-89762-532-4
pp. XV + 207

Robert J . Wilensky was militair arts in 
Vietnam . Hij nam deel aan MEDCAP, 
het Medical Civic Action Program, het 
bekendste (of zo men wil: meest 
beruchte), maar zeker niet het enige 
medische programma van de VS in 
Zuid-Oost-Azië in de jaren zestig en 
begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw . Te noemen zijn verder 
bijvoorbeeld: DENTCAP (Dental Civic 
Action Program), CAP (Combined 
Action Platoon), MILPHAP (Military 
Provincial Hospital Augmentation 
Program, later: Military Provincial 
Health Program) en CWCP (Civilian 
War Casualty Program) . De 
verschillende programma’s gaven 
diverse vormen van hulp aan de 
Vietnamese bevolking .
Dit duidt enerzijds op het enige euvel 
van Wilensky’s boek, te weten de 
enorme hoeveelheid afkortingen, iets 
waaraan geschriften van (ex-)militairen 
wel vaker lijden . Wilensky is zich hier 
ook van bewust . ‘The military loves 
acronyms . Every major program or title 
becomes known by its initials or 
abbreviations, most pronouncable as a 
word or phrase .’ (48)
Maar die hoeveelheid afkortingen duidt 
anderzijds ook op een van de euvels 

van de hulpverlening zelf . Die was 
enorm versnipperd . ‘The proliferation of 
organizations that were quasimilitary, 
quasicivilian, or some mixture of the 
two created a plethora of alphabet 
soup and confusion .’ (44) De patiënten 
verschilden . Was MEDCAP een 
‘primary care traveling program’ dat 
zorgde voor de ‘outpatients’; MILPHAP 
verzorgde louter hospitaalhulp . En 
CWCP zorgde voor de zorg voor 
burgers met oorlogsgerelateerde 
verwondingen . De doeleinden 
verschilden (hulp aan militairen, hulp 
aan burgers, hulp aan militairen én 
burgers) en de samenstelling 
verschilde (geheel militair, geheel 
civiel, militair én civiel) . Al die 
verschillen waren de artsen en 
verpleegkundigen zelf vaak nog wel 
duidelijk, maar de Zuid-Vietnamese 
burgers die met hen in aanraking 
kwamen uiteraard in het geheel niet .
Pogingen tot unificatie, coöperatie en 
coördinatie mislukten . Wilensky schrijft 
daarover: ‘It would be gratifying to 
believe they were interrelated and 
provided a comprehensive system of 
health care to the Vietnamese people, 
and weaned the rural population away 
from the enemy and into the arms of 
the government of South Vietnam’, 
zoals het in toenmalige kranten-
artikelen en militaire rapportages, 
verstoken van enig bewijsmateriaal, 
vaak is voorgesteld . (77) Maar helaas 
was de waarheid wat teleurstellender . 
Uit dit citaat van Wilensky blijkt al dat al 
die medische diensten niet alleen een 
medische, maar ook een militair-
politieke betekenis hadden . Dat is 
natuurlijk ook niet vreemd tijdens een 
oorlog, en al helemaal niet tijdens een 
oorlog die door een sterk ideologisch 
aspect werd gekenmerkt . Het idee om 
de geneeskundige zorg aan burgers in 
te zetten als politiek-militair instrument 
was ook allesbehalve nieuw . Al eerder 
was geneeskunde door de VS en 
andere landen zoals Japan of 
Nederland gebruikt als militair-politiek 
instrument . De schaal waarop dit in 
Vietnam gebeurde was echter wel 
nieuw, deels als gevolg van de 
oorlogsvorm . Als goed en kwaad 
duidelijk zijn, als de fronten van de 
oorlog duidelijk zijn, en als het doel van 
de oorlog het simpelweg verslaan van 
de militaire tegenstander is; dan is de 
rol van de geneeskunde om via het 
winnen van de bevolking een politieke 
rol in de strijd te spelen, beperkt of 

zelfs nihil . In guerrillaoorlogen echter, 
waarin de fronten diffuus zijn en het 
juist erom gaat de bevolking aan je 
zijde te krijgen, kan de geneeskunde in 
politiek-militair opzicht van grote 
waarde zijn . Dan ook zou het kunnen 
dat de patiënten de artsen van allerlei 
informatie gaan voorzien die de 
oorlogvoering kan vergemakkelijken . 
Patiënten vertellen immers makkelijker 
iets aan hun arts dan aan 
‘professionele ondervragers’ en het 
waarheidsgehalte is door de bank 
genomen nog hoger ook . Het is echter 
de vraag of in Vietnam dit effect ook 
maar in de buurt is gekomen van het 
verwachte of gehoopte effect . 
Weliswaar kan er volgens Wilensky 
geen twijfel over bestaan dat het zich 
inderdaad meerdere malen heeft 
voorgedaan, maar bij het vitale belang 
ervan kunnen vragen worden gesteld . 
Er is in ieder geval geen enkel bewijs 
dat er door de medische teams waarlijk 
belangrijke informatie over bijvoorbeeld 
troepenbewegingen van het 
Noord-Vietnamese leger of de 
Zuid-Vietnamese guerrilla is verzameld .
Dat alles wil natuurlijk nog niet zeggen 
dat het doel van de hulp voornámelijk 
politiek-militair van aard was, en als dat 
wel zo was, dat dat al van meet af aan 
het geval was . De VS-medische hulp 
voorafgaand aan de groei van de 
Amerikaanse militaire bemoeienis 
(midden jaren zestig) was volgens 
Wilensky wel degelijk voornamelijk 
ingegeven door altruïsme en 
humanitarisme . De voornaamste 
drijfveren achter het opzetten van 
MEDCAP of andere medische 
hulpacties waren toen wel degelijk de 
humanitaire impulsen van de medici 
zelf . Hierbij moet wel worden bedacht 
dat deze impulsen deels waren 
ingegeven door de 
oorlogsomstandigheden en niet louter 
door het zien van zieke en gewonde 
burgers . Oorlog is vaak 10 procent 
harde, intensieve en doodvermoeiende 
activiteit en 90 procent uitermate 
vervelende inactiviteit, ook voor artsen . 
Verschil met veel van de niet-medische 
militairen is echter dat als artsen 
ergens niet tegen kunnen, het wel niets 
doen is . Daarom zullen militaire 
meerderen hen, als ze hun eigenlijke 
taak niet kunnen uitvoeren - het 
verzorgen van gewonde soldaten, 
simpelweg omdat die er niet zijn - 
toestemming geven de  
burgerbevolking te gaan helpen . 
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Als, zo zeiden zij uit ervaring, artsen 
niets te doen hebben worden ze 
recalcitrant, of, in hun jargon, ‘a pain in 
the ass’ . Ze worden opstandig en 
onhandelbaar . Veel van deze militaire 
leiders noemden de programma’s een 
succes louter omdat ze de artsen van 
de straat hielden .
Maar met de opbouw van een grotere 
troepenmacht en het daarmee 
toenemende belang de oorlog 
succesvol af te sluiten, verdween 
volgens Wilensky de humanitaire 
doelstelling langzaam maar zeker naar 
de achtergrond . Toen de praktijk van 
de hulp een militair-politiek 
allesbehalve ongunstig pacificerend 
effect te zien gaf, werd dat het 
voornaamste oogmerk van de daarna 
opgezette medische diensten . 
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat 
die latere teams medisch gezien ook 
minder succesvol waren dan de eerste; 
of beter: nog minder succesvol . In 
1964 werden de eerste MEDCAP-
bezoeken door nota bene een arts van 
het Walter Reed Army Medical Hospital 
weggezet als een ‘traveling medicine 
show’, ‘een inexcusable prostitution of 
medical facilities’ . (93-94) En dat was 
geen wonder . Het werk van die teams, 
hoe altruïstisch en humanitair bedoeld 
ook, moest welhaast spaak lopen 
doordat de klassieke fout was gemaakt 
in Vietnam aan te komen zonder enige 
training in kennis van volk en cultuur . 
Bovendien was voorafgaand aan de 
missie ook niet ingegaan op de 
medische problematiek die de artsen 
en verplegers zou wachten . Dit droeg 
er mede toe bij dat, al waren er dus in 
die beginperiode nog grote 
ideologische verschillen met wat later 
het ‘echte’ MEDCAP (officieel 
omgedoopt in MEDCAP II) zou worden, 
er reeds toen critici waren die 
opmerkten dat van werk uitgevoerd 
door blanken gestoken in VS-militaire 
uniformen geen positief effect op de 
populariteit van de Zuid-Vietnamese 
regering uit zou (kunnen) gaan .
MEDCAP II kwam van de grond toen in 
1965 het aantal VS-soldaten in 
Vietnam snel begon te groeien . Zij 
zagen zichzelf als de verpersoonlijking 
van hoe de VS-krijgsmacht zichzelf 
graag zag: als een verzameling 
onbaatzuchtige strijders werkend voor 
het heil van gans de wereld en dus ook 
en wellicht zelfs bovenal voor het heil 
van onschuldige burgers . Het maakt 
duidelijk dat het medische onderdeel 
hiervan, ofschoon inderdaad slechts 
een onderdeel, een significant 
onderdeel was . Het doel van MEDCAP 
II was ‘to win the confidence and gain 
the cooperation of the local population 
in areas where relatively large US 

military forces were stationed’ . (57) Dit 
moest gebeuren door het opbouwen en 
(hopelijk) vasthouden van een zekere 
mate van gezondheidszorg om 
zodoende ‘the overall prestige of the 
government of Vietnam’ te versterken, 
en ‘win the hearts and minds of the 
Vietnamese people .’ (49) Dit was in 
feite het doel van de hele medische 
hulpverlening, maar MEDCAP is het 
beste en bekendste voorbeeld, ‘From 
its inception [it] was to be primarily a 
political and psychological tool .’ Het 
was de bedoeling een ‘continuing 
respect and cooperation’ te creëren en 
te behouden ‘between the Republic of 
Vietnam Armed Forces and the civilian 
population’ . (53) Het was dus 
uitdrukkelijk de opzet van de politiek-
militaire beleidsmakers dat de 
medische werkzaamheden de 
bevolking van Zuid-Vietnam op de 
hand van de Zuid-Vietnamese regering 
zou houden dan wel brengen; let wel: 
dus niet op de hand van het 
Amerikaanse leger . Sympathie voor de 
VS zelf was geen - althans geen 
officieel - onderdeel van de 
doelstellingen . MEDCAP was daarmee 
een volledig Amerikaans instrument 
dat moest zorgen voor respect tussen 
twee onderdelen van de Vietnamese 
samenleving .
De hulpverlening werd derhalve 
bepaald door twee doelen: enerzijds de 
verbetering van de gezondheid van de 
plaatselijke bevolking en anderzijds het 
pogen die bevolking op de hand van de 
Zuid-Vietnamese regering te krijgen . 
De praktische uitvoering van de 
hulpverlening was voor een groot deel 
daarvan afhankelijk welke van die twee 
doelen als het voornaamste doel werd 
gezien en welke van de twee als 
‘bonus-effect’ werd beschouwd . Dat 
verschilde nogal eens, afhankelijk van 
tijd en plaats en afhankelijk van  
degene die antwoord moest geven op 
het vraag naar het doel van de hulp . 
Het neemt niet weg dat zoals gezegd 
vanaf het moment dat de opbouw van 
de VS-krijgsmacht substantiële vormen 
begon aan te nemen, de zorg voor de 
gezondheid meer en meer het bonus-
effect werd; of beter wellicht: het 
middel waarmee het eigenlijke doel 
moest worden bereikt . Het 
pacificerende effect werd bij de 
volgende, door de overheid zelf 
opgezette activiteiten van bonus tot 
doel gepromoveerd . Dat werd voor de 
artsen zelf echter verborgen gehouden . 
Een groot deel van hen bleef dan ook 
geloven dat zij louter bezig waren met 
het verlenen van medisch-humanitaire 
hulp . Mede hierdoor richtte de bulk van 
de kritiek der medici zich op het 
tekortschietende medische effect van 

hun werk, en niet op de dubbele 
agenda . Daarvan hadden zij vaak 
immers geen weet .
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat  
geen enkele arts het niet-medische 
karakter van de hulpverlening ontging, 
zoals bijvoorbeeld het proces tegen 
Howard Levy bewijst . In de ogen van 
Levy was zowel doel als uitkomst meer 
politiek-militair dan medisch van aard . 
Zijn weigering om aan een dergelijk 
futiel medisch programma mee te 
werken ter meerdere eer en glorie van 
de oorlogsinspanning en een door en 
door corrupt Zuid-Vietnamees regime, 
kwam hem op een jaar dwangarbeid te 
staan . Van vrijwilligheid was namelijk 
geen sprake . Artsen werd niet 
gevraagd om aan MEDCAP deel te 
nemen; hun werd gezegd dat te doen . 
Levy was niet de enige die 
protesteerde, maar door de bank 
genomen was het toch een kleine 
minderheid .
De simpele vraag die na dit alles kan 
en moet worden gesteld is dan ook: 
had Levy gelijk? En als hij gelijk had 
- en dat had hij volgens Wilensky - is 
de opzet om via medische hulp door 
Amerikaanse artsen de 
Zuid-Vietnamese regering populairder 
te maken, geslaagd? Omdat de eerste 
vraag simpel was te beantwoorden, 
werd dat laatste de hoofdvraag van 
Wilensky . Leverde de medische hulp 
door de VS een bijdrage aan de poging 
een ‘free and enduring South-Vietnam’ 
op te zetten en wat was de invloed van 
die hulp op de oorlogvoering in 
Vietnam? In ieder geval voor generaal 
Westmoreland zelf stond die invloed 
vast - tenzij hij in zijn 1968 Report on 
the War in Vietnam propaganda voerde 
tegen beter weten in: ‘Among the many 
Civic Action projects undertaken in 
Vietnam, perhaps none had a more 
immediate and dramatic effect than the 
Medical Civic Action Program .’ Colonel 
Bedford H . Berrey stemde daar in 1972 
in Military Medicine volmondig mee in: 
‘Medicine deserves recognition as an 
active partner of American foreign 
policy .’Een fascinerend en ook nu nog 
belangrijk boek is het gevolg geweest . 

De artsen leverden dus in meerderheid 
enkel kritiek op het medisch gehalte 
van de hulp, maar die kritiek was niet 
mals . Wilensky stelt dat zij er 
nagenoeg allemaal van overtuigd 
waren dat de ‘single-visit, drop-in, 
unplanned, and uncoordinated 
MEDCAP visits’, met vaak zo’n 
150 patiënten per arts per dag, ‘of 
negligible medical valeu’ waren . (91) 
De karakterisering die de Walter Reed-
arts over MEDCAP I gaf, zou dan ook 
in de loop der jaren over MEDCAP II 
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alleen maar sterker worden . Maar het 
was tevens geen wonder dat eveneens 
werd gesteld, met name door de 
militair-politieke autoriteiten, dat, ook al 
was MEDCAP ‘a poor medical 
program’, het wel ‘one of the 
outstanding goodwill programs’ was . 
(91) Of de lof even terecht is als de 
kritiek is de vraag, maar het duidt er 
wel op dat, doordat de teams een 
dubbel doel hadden, zij ook dubbel 
kunnen worden geëvalueerd: als 
medisch instrument en als politiek 
instrument . Hierbij kan de tweede 
evaluatie nog in twee vragen worden 
opgesplitst: was de geneeskunde in 
Vietnam een goed politiek instrument 
en kan (dan wel mag) geneeskunde 
überhaupt een politiek instrument zijn . 
Maar welk effect ook wordt 
geëvalueerd, volgens Wilensky valt in 
alle gevallen de balans negatief uit, 
ook al hebben volgens sommigen de 
medische programma’s wel degelijk 
enkele jaren lang een rol gespeeld in 
het verminderen van de effectiviteit van 
de Vietcong .
En volgend probleem is altijd dat het 
meten van effect alleen mogelijk is als 
er een maatstaf, een standaard, een 
norm aanwezig is . Dit is ook het geval 
bij het bepalen (en bekritiseren) van 
medisch effect . Gemeten naar de 
westerse gezondheidszorgstandaard 
kan de medische zorg in Vietnam als 
abominabel worden gebrandmerkt, 
maar meten met de norm die in de 
afgelegen dorpen in Vietnam tot op dat 
moment standaard was, levert een 
heel ander verhaal op . Medici die 
succes predikten, bleken dan ook vaak 
van de laatste standaard uit te gaan; 
de (talloze) critici van de eerste . Het 
neemt niet weg dat volgens Wilensky, 
zelfs als werd uitgegaan van het 
adagium ‘iedere Westerse zorg is beter 
dan de aanwezige zorg’, er sprake was 

van ‘too many road 
shows and 
traveling circuses 
with no adequate 
laboratory or 
radiological 
backup’ . (99) 
Bovendien werd te 
vaak hulp verleend 
vanuit de medische 
behoefte en 
menselijke wens in 
ieder geval íets te 
doen, ook al was 
er eigenlijk niets 
dat kón worden 
gedaan . Zo werd 
tuberculose 
menigmaal 
behandeld met 
hoestsiroop en ook 

overigens was medicatie vaak 
waardeloos omdat de aanwezige 
‘vertalers’ de medische opdrachten 
over de benodigde dosering niet 
konden overbrengen .  
Ze werd desondanks gegeven .  
Het simpel verstrekken van meer en 
meer medicatie, zo merkt Wilensky op, 
is echter niet hetzelfde als het 
verbeteren van de medische zorg . 
Maar het was wel precies wat vaak 
gebeurde .
Al deze kritiek werd voornamelijk 
geleverd op de medische importantie 
van de MEDCAP-teams . Het was dan 
ook van alle medische interventies  
juist deze organisatie die enerzijds  
de meeste waarde had gemeten in 
media-aandacht, maar die de minst 
effectieve was met name als naar de 
langdurige medische hulpverlening 
wordt gekeken . Het neemt niet weg  
dat ook van de andere, in principe 
langduriger, interventies het puur 
medische nut gering was . ‘For the vast 
majority of the population (…) medical 
benefits were minimal and fleeting .’ 
(129) En het voordeel dat de bevolking 
erin zag, werd dus ook nog eens niet 
geassocieerd met de eigen regering, 
zoals de bedoeling was, waardoor het 
dus ook geen effect had op het 
behalen van de buitenlands politieke 
doeleinden van de VS .
Dat voor de meesten de hulpverlening 
‘minimal and fleeting’ was, vormt een 
volgend probleem als het effect van  
de hulp moet worden gemeten .  
Zeker, velen zullen gelukkig zijn 
geweest met de hulp die ze hebben 
gekregen, maar het is moeilijk 
meetbaar hoevelen er gefrustreerd 
zullen zijn geweest omdat hun de  
hulp is onthouden die anderen 
- een kleine minderheid daarbij - wel 
ontvingen . Zo bezien zou de hulp 
bekeken over het geheel van de 

bevolking wel eens meer kwaad dan 
goed hebben gedaan, óók voor de 
populariteit van de VS-krijgsmacht en 
haar artsen en verpleegkundigen .
Om de vraag die Wilensky zich stelde 
te kunnen beantwoorden zal er verder 
moeten worden gekeken naar zowel 
ideologische als praktische problemen 
bij het bereiken van het politiek-militair 
doel . De praktische problemen 
betroffen uiteraard de hulp zelf . Als die 
niet slaagde - op zijn minst in de ogen 
van de bevolking zelf -, dan zou het 
politieke doel ook uit zicht blijven . 
Hierbij moet ten eerste gekeken 
worden naar de aard van de gegeven 
zorg . Volgens veel Amerikaanse artsen 
was de Westerse geneeskunde 
superieur en dus de maat der dingen . 
Maar volkomen terecht merkt Wilensky 
op dat overheveling van de door 
hoogstaande technologie gekenmerkte 
Westerse geneeskunde naar streken 
als Zuid-Oost Azië onzinnig is . Aan de 
hand van de onmogelijkheid om 
poliovaccin gekoeld te bewaren, stelt 
hij dat een dergelijke manoeuvre een 
geduchte verandering zou vereisen 
van zowel de economie, de 
infrastructuur, de cultuur als het 
medisch onderwijs in inhoud en vorm .
Wilensky geeft enkele voorbeelden van 
die verschillende cultuur . Burgers 
gingen vaak niet naar een hospitaal uit 
angst voor de wereld buiten het eigen 
dorp of omdat ze de begraafplaatsen 
van hun voorouders weigerden te 
verlaten . De patiënten die desondanks 
kwamen waren absoluut niet vertrouwd 
met het innemen van pillen, waardoor 
ze die vaak allemaal tegelijk innamen . 
De patiënten waren daarbij vaker wel 
dan niet in gezelschap van een 
familielid dat samen met hen in bed 
ging liggen . Dat gebeurde thuis ook en 
alleen als dat in het hospitaal ook kon, 
zou hij of zij blijven . Ook prefereerden 
velen de grond of de mat boven het 
bed, simpelweg omdat ze dat gewoon 
waren . Dergelijke taferelen kwamen de 
medici dan wel op het verwijt van 
journalisten en Amerikaanse politici te 
staan dat ze niet voor genoeg bedden 
hadden gezorgd .
Verder probeerden de medische 
diensten door overtuiging en 
demonstratie de Zuid-Vietnamese 
gezondheidszorg zo goed en zo kwaad 
mogelijk in Westerse richting om te 
buigen . Daarbij gingen ze er vanuit dat, 
evenals in de VS zelf, er wel 
weerwoord en vragen zouden komen 
als er iets niet klopte of onduidelijk 
was . Maar daarvoor staan beleefdheid 
en afkeer van publieke vernedering 
- zoals openlijke kritiek werd gezien - te 
hoog in het Vietnamese vaandel .
Een volgend probleem bij het vervullen 

Wilensky in Vietnam.
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van hun taak was dat de medicatie die 
de artsen hadden meegekregen geheel 
was toegesneden op volwassenen . 
Veel van de patiënten waren echter 
kinderen . Het neemt niet weg dat de 
beschuldiging dat velen in de 
hospitalen stierven door gebrek aan 
medicatie, zoals wel is gezegd, niet 
klopt . Voor zover valt na te gaan, 
waren de meeste doden te wijten aan, 
behalve de hopeloosheid van de 
wonden zelf, de zware klimatologische 
en slechte hygiënische 
omstandigheden .
Het grootste medische probleem was 
echter dat de hulp vaak oppervlakkig 
was, rudimentair . Van nazorg was 
zelden sprake en bovendien vaak 
alleen daar en wanneer het politiek-
militair gezien eigenlijk zinloos was, 
namelijk in gebieden waar en op tijden 
dat het relatief rustig was en/of op 
plekken waar de lokale 
gezondheidszorg zeer goed in staat 
was die zorg zelf te leveren . Maar ook 
op die plekken was het resultaat vaak 
negatief of in ieder geval minder 
positief dan had gekund . Doordat het 
doel niet was om een vriendelijke 
houding tegenover de VS-krijgsmacht 
zelf te creëren, maar voor de lokale 
Zuid-Vietnamese overheid, zou er 
eigenlijk alleen daar hulp moeten 
worden verleend waar de 
Zuid-Vietnamese gezondheidszorg zelf 
afwezig was . In de praktijk gaven de 
Amerikanen echter altijd en overal 
hulp, Zuid-Vietnamese aanwezigheid 
of niet . Het werk werd met andere 
woorden de Zuid-Vietnamese artsen uit 
handen genomen . Van de weeromstuit 
gingen de Zuid-Vietnamezen de ‘eigen’ 
artsen mijden en liepen rechtstreeks 
naar de Amerikanen . Dit bemoeilijkte 
zeer de hulp op lange termijn, omdat 
na vertrek van de Amerikanen er 
daardoor geen artsen waren die hun 
zorg konden overnemen, of omdat ze 
dat gewoon niet konden, of omdat ze 
daarvoor het vertrouwen van de 
bevolking misten . Enigszins ter 
verdediging van de Amerikaanse 
artsen moet wel worden gezegd, dat 
hun houding deels weer daaraan te 
wijten is dat hen over het politieke doel 
van hun werk niets was medegedeeld .
Met andere woorden: medisch gezien 
waren MEDCAP en de andere 
medische voorzieningen van de VS 
hooguit een succes te noemen juist op 
plekken waar dat succes het minst 
nodig was . Daar waar het politiek-
militair het meest noodzakelijk was, 
bleven de artsen vaak maar kort . 
Langdurige zorg werd, behalve door 
klimatologische omstandigheden zoals 
het moessonseizoen, immers 
bemoeilijkt door de steeds wisselende 

fronten, als er al van fronten kon 
worden gesproken . Met de 
strijdkrachten vertrokken ook de 
meeste medische teams .
Het gevolg was dus dat het verblijf juist 
langduriger dan normaal was op 
plekken waar dat medisch het minst 
nodig en politiek het meest funest was . 
Er werd op die plekken weliswaar 
vertrouwen gekweekt, maar voor de 
VS en niet voor de Zuid-Vietnamese 
regering . Dat vertrouwen werd daarbij 
niet alleen gekweekt uit dank voor de 
medische hulp, maar ook (en wellicht 
zelfs bovenal) omdat de aanwezigheid 
van de artsen bescherming betekende . 
Het is al vaker gezegd: mensen in 
conflictgebieden willen geen eten, 
voedsel, rechtvaardigheid; althans niet 
op de eerste plaats . Zij willen bovenal 
veiligheid . Wilensky: ‘No civic action 
campaign can succeed until long-term 
security can be guaranteed to the 
population at risk .’ (142)
Een andere reden waarom de zorg 
medisch gezien weinig voorstelde, was 
dat hulpverlening op hoog 
technologisch niveau, zoals de meeste 
van de artsen gewoon waren te geven, 
zinloos was . Na vertrek van de 
VS-medische diensten zou dat niveau 
nooit volgehouden kunnen worden 
door de Vietnamese diensten die het 
ontstane gat zouden moeten vullen . 
Bovendien zou als dergelijke hulp wél 
werd geleverd, de woede tegenover de 
eigen overheid, die dergelijke hulp niet 
kon leveren, alleen maar groter 
worden . Alles bij elkaar kan de 
conclusie dan ook niet anders zijn dat, 
zelfs als de wil er was goed medisch 
werk te verrichten, het allemaal weinig 
voorstelde, zeker naar Westerse 
maatstaven .
Maar staan daar dan geen 
indrukwekkende cijfers tegenover? 
Zeker wel, maar probleem daarvan is 
weer de betrouwbaarheid . In de 
hoogtijdagen van de medische 
hulpverlening door de VS-medische 
diensten - medio 1964 tot eind 1968 - 
werden naar verluid zo’n 70 .000 
burgers in de hospitalen bijgestaan en 
nog een kleine 800 .000 daarbuiten . 
Maar het is in feite onmogelijk te 
zeggen hoeveel mensen er door 
MEDCAP I en II of andere 
VS-medische diensten daadwerkelijk 
zijn geholpen, waarbij zoals 
ondertussen duidelijk zal zijn, het 
woord ‘helpen’ merendeels moet 
worden gedefinieerd als eenmalige, 
korte-termijnverzorging van 
verwondingen en ziekten met 
gebrekkige medicatie . Er werden 
zelden gegevens van patiënten 
genoteerd . De genoemde aantallen zijn 
niet meer dan ruwe schattingen; 

kunnen niet meer dan ruwe  
schattingen zijn . Daarvoor zijn zij te 
zeer onbetrouwbare extrapolaties van 
enkele aanwezige cijfers over hulp op 
één bepaalde tijd en plaats . Bovendien 
zijn die wel beschikbare cijfers hevig 
vervuild, zoals vrijwel altijd het geval is 
met cijfers van oorlogsslachtoffers . 
Ook zij waren ten eerste vaak weinig 
meer dan impressies en ten tweede 
geleverd door mensen die er een 
belang bij hadden die cijfers zo hoog 
mogelijk voor te stellen . Kortom: de 
gebrekkigheid van overgeleverd 
materiaal; de vooringenomenheid van 
de auteurs van toenmalige 
krantenberichten en de subjectiviteit 
van toenmalige spelers op het militair-
medische veld, maakt dat het zeer 
lastig is een enigszins objectieve 
evaluatie te geven van de hoeveelheid 
werk die toentertijd is verricht . Al met al 
concludeert Wilensky dat ofschoon 
zeker in enkele afgelegen dorpen de 
medische teams een aantal ‘hearts and 
minds’ zullen hebben gewonnen, er 
van enige invloed op het verloop en 
zeker op de uitkomst van het conflict 
niet of nauwelijks kan worden 
gesproken . Bovendien mag nooit 
worden vergeten dat veel Vietnamese 
burgers slachtoffer van napalm 
werden, geworpen uit VS-vliegtuigen . 
Het aantal door VS-medici aan 
napalmwonden geholpen burgers ligt 
echter vrij laag . De reden is simpel . Zij 
bereikten niet levend het hospitaal .
Maar ook ideologische problematiek 
zat een succesvolle uitwerking danig in 
de weg . Zoals gezegd waren de civic 
action programma’s opgezet om de 
bevolking te laten zien dat hun regering 
zich hun lot aantrok en dat die 
probeerde hun lot te verlichten . Dat er 
onder de patiënten ook onontdekte 
strijders van de Vietcong konden zitten, 
hoefde daarom niet negatief voor de 
oorlogsinspanning uit te pakken . 
‘It showed the population that the 
United States cared about them, 
regardless of politics .’ (37) Hier zat 
echter juist het probleem . De hulp liet 
daardoor niet alleen zien dat de VS om 
hen gaven, maar ook dat de eigen 
regering dat niet deed . Zoals een 
Zuid-Vietnamees het zei: ‘Why are the 
American soldiers so good to us while 
our own government and soldiers do 
nothing for us .’ (115)
De hulp verbeterde het imago van de 
Zuid-Vietnamese regering dan ook niet 
en dat was juist hoognodig . Zij vormde 
immers zelf het grootste probleem 
waar de VS mee worstelden in hun 
pogingen de bevolking op haar hand te 
krijgen . Zij bestond ten eerste vrijwel 
volledig uit mensen die in eerdere jaren 
voor de Franse kolonisator hadden 
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gekozen en daarmee tegen de 
Vietminh . Een tussenpositie, een 
onafhankelijke, neutrale positie, was in 
de praktijk niet of nauwelijks mogelijk . 
Daarmee had zij in feite gekozen tegen 
de eigen bevolking die gesteld voor die 
keuze massaal aan de kant van de 
Vietminh was gaan staan . Ten tweede 
bestond de regering uit de klasse van 
grootgrondbezitters die, om het mild uit 
te drukken, niet altijd beslissingen nam 
die uitvielen ten faveure van de weinig 
of niets bezittende bevolking . Dit 
maakte dat het winnen van de ‘hearts 
and minds’ van die bevolking met de 
hulp van de Zuid-Vietnamese regering, 
door die regering en/of ten haar 
faveure eigenlijk onbegonnen werk 
was . In feite kon de Zuid-Vietnamese 
regering alleen macht over haar 
bevolking uitoefenen met behulp van 
helikopters en machinegeweren, die 
ook nog eens het eigendom waren van 
een buitenlandse macht en die 
bestuurd en bediend werden door 
soldaten van die buitenlandse macht . 
De slag om de sympathie van de 
bevolking was hierdoor eigenlijk bij 
voorbaat al verloren . De natuurlijke 
sympathie lag bij Ho Chi Minh en de 
zijnen ‘and no advice, money, and 
weapons could overcome that’ . (128) 
En, zo zou ik willen toevoegen, ook 
geen pil of bandage . De opvolging van 
het min of meer altruïstische MEDCAP 
door het politiek-militaire MEDCAP II 
- dat, in tegenstelling tot MEDCAP I, 
geheel werd gerund en geleid door de 
VS-krijgsmacht - kon dan ook niet de 
politiek-militaire voordelen verschaffen 
die ervan werden verwacht of gehoopt .

Vanaf januari 1968 werd, als gevolg 
van het Tet-offensief, de afbouw 
ingezet . Met het geleidelijk opvoeren 
van de strijd in zowel hoeveelheid 
mensen als intensiteit nam de hulp aan 
de bevolking vanaf 1968-1969 snel af, 
omdat de artsen zich meer en meer op 
hun primaire taak moesten richten: de 
zorg voor de eigen gewonde soldaten . 
Na 1968 nam het politiek-militaire 
belang van medische hulp daardoor 
(nog verder) af . Immers: na Tet werd 
het karakter van de strijd er meer en 
meer een van ‘all out war’ . Daarin gaat 
het er niet om de bevolking op de 
eigen zijde te krijgen, maar simpelweg 
om de vijand te verslaan met alle 
mogelijke daarvoor inzetbare middelen . 
De Vietcong had met het offensief 
weliswaar een flinke klap uitgedeeld, 
maar ook zelf hevig geleden . Dat 
zorgde ervoor dat de nadruk op de 
strijd van en tegen de reguliere 
strijdmacht van Noord-Vietnam kwam 
te liggen, de Vietminh . Het 
guerrillakarakter nam af, en daarmee 

ook het belang van het winnen van de 
‘hearts and minds’ van de bevolking .
Wilensky’s conclusie is dan ook dat 
medische hulp als militair-politiek 
instrument alleen van belang zou 
kunnen zijn in een Low Intensy Conflict 
(LIC) waarbij ook nog eens de grenzen 
tussen ‘goed’ en ‘fout’, althans voor de 
bevolking, niet duidelijk zijn . Als dat 
laatste immers wel het geval is zal 
geen medische hulp ter wereld een 
substantieel deel van de bevolking 
ertoe brengen van kant te wisselen . 
In een majeur conflict is er ten eerste 
vaak geen tijd en gelegenheid voor 
goede medische zorg voor de 
bevolking en is er ten tweede geen 
scheiding tussen strijders en bevolking . 
De gehele maatschappij maakt deel uit 
van en is gericht op de oorlogsvoering . 
Probleem voor de Amerikanen was 
enerzijds dat zij zelf reeds vanaf 1964 
de oorlog minder en minder als een 
LIC gingen zien en dat idee vanaf 1968 
helemaal opgaven, en anderzijds dat 
de tegenstander die oorlog nóóit als 
zodanig heeft gezien, ook al niet toen 
de Fransen nog de tegenstander 
waren .

Een tweede conclusie is dat medisch 
gezien iedere actie veel van zijn zin 
verliest als die niet gepaard gaat met 
de opbouw van een systeem van 
langdurige zorg die de tijdsgrenzen van 
de oorlog overstijgt; een goed niveau 
heeft, én aangepast is aan de cultuur, 
infrastructuur, opleiding en inzichten 
van het gezondheidszorgsysteem ter 
plaatse . Het gigantische 
hulpprogramma moest daarom wel een 
mislukking worden . ‘Regardless of the 
humanitarian intent of alleviating 
human suffering and misery, in reality, 
the MEDCAPs accomplished little 
except to possibly improve the 
American image .’ (127) Maar dat was 
nu juist geen onderdeel van de te 
bereiken doelen en gezien het 
negatieve effect ervan op het eigenlijke 
doel - zoals gezegd: het verhogen van 
populariteit van de eigen regering - in 
feite niet eens ‘mooi meegenomen’ .

Een derde conclusie moet zijn dat het 
medische gezondheidszorgsysteem in 
Vietnam door de VS-hulp niet of 
nauwelijks is verbeterd . Daarvoor 
zouden ook andere dingen nodig zijn 
geweest dan directe medische  
(nood)hulp aan zieken en gewonden . 
Maar de ironie van medische 
hulpverlening is nu eenmaal dat de 
directe hulp altijd meer attentie krijgt 
dan de voor blijvende hulp veel 
belangrijkere opbouw van lange 
termijn-programma’s met betrekking tot 
bijvoorbeeld public health en 

(medische) scholing . Iets dergelijks kan 
ook niet worden opgezet in de korte tijd 
dat buitenlandse troepen op een 
bepaalde plek aanwezig zijn, maar 
moet voornamelijk, zo niet geheel 
geschieden na hun vertrek . Dat vereist 
een langdurig engagement, maar het 
engagement dat er was ging de 
grenzen van de krijg niet te buiten . Het 
is bovendien de vraag of een dergelijk 
engagement wel aangegaan kan 
worden als men op hetzelfde moment 
in hetzelfde land een oorlog aan het 
voeren is .

En als laatste concludeert Wilensky: 
als er in een beperkt conflict waarin de 
steun van de bevolking noodzakelijk is, 
dan toch besloten wordt over te gaan 
op medische hulp uit politiek-militaire 
overwegingen, dan is het van het 
grootste belang dat ‘those participating 
in the programs must be made to 
understand their significance and 
importance from a policy standpoint .’ 
Verder is het van belang dat de 
programma’s ‘must be constructed to 
be lasting and not interrupted by the 
movements of troops and units’ . En ten 
derde moet de hulp worden gegeven 
‘in support of, rather than in place of, 
the local caregivers’ . (144)

Om het geheel nog even samen te 
vatten, komen zeer in het kort 
Wilensky’s bevindingen op het 
volgende neer .

-  De medische hulpverlening van de 
VS in Vietnam had wat de overheid 
betreft met name politieke en niet 
medische doeleinden, zeker vanaf 
1964 .

-  De artsen en verplegers waren en 
bleven er heilig van overtuigd iets 
goeds te doen voor de lokale 
bevolking . Hun idee van de 
hulpverlening was dat zij een 
medisch doel dienden .

-  De rapporten der medici gaan 
daardoor vrijwel alleen over de 
medische hulp terwijl de rapporten 
van degenen op commando niveau 
louter het militair-politieke effect 
bespreken en het medisch niveau 
en effect laten voor wat zij zijn .

-  Doordat de hulp werd gegeven door 
buitenlandse medici versterkte die 
hulp juist het idee dat de eigen 
regering niets wilde en niets kon, in 
plaats van dat het vertrouwen in die 
regering werd verstrekt .

Leo van Bergen
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Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg

Vooraankondiging DMG symposium 2009
Noteer 11 december vast in uw agenda, voor het vierde door 
de DMG te organiseren symposium . Het thema zal dit jaar 
zijn: IMAGINE… Virtual healthcare - a military Reality? Dus 
stel je voor… virtuele gezondheidszorg - een militaire 
werkelijkheid? Het thema wordt bezien door een virtuele bril . 
Wat betekent dit nou voor u? Tijdens het symposium worden 
de nieuwste technieken en ontwikkelingen op gebied van 
Informatievoorziening (IV) en Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) tentoongesteld . Daarnaast 
worden koppelingen gelegd met onze militaire 
gezondheidszorg . Waar, wanneer en hoe kunnen wij deze 
technieken en ontwikkelingen gebruiken in de militaire 
gezondheidszorg . Het symposium zal bestaan uit een  
plenair gedeelte en een combinatie van workshops, stands 
en een postersessie . Tijdens het plenaire gedeelte zullen na 
de opening voordrachten worden gehouden door de DMG, 
C-BGGZ en de stafartsen van de OPCO’s inzake  
leiderschap binnen de militaire gezondheidszorg, maar ook 
over hun visie met betrekking tot virtual reality . Aansluitend 
zullen enkele gerenommeerde sprekers van binnen en  
buiten Defensie spreken over de toekomst van 'virtual health 
care' en daarmee de aftrap geven voor de workshops op het 
gebied van simulaties, sensoren en gebruik van virtuele 
applicaties voor educatie en commandovoering . Het belooft 
een enerverende dag te worden . Uitgebreidere informatie 
over de locatie, wijze van inschrijving e .d . volgt zodra 
hierover meer bekend is .

Wel of geen wachttijd in acht nemen na vaccinatie 
toediening?
Ten aanzien van de vraag of na toediening van een vaccin 
wel of geen wachttijd in acht genomen moet worden kan 
gesteld worden dat dit in de meeste gevallen niet 
noodzakelijk is, mits het gezondheidscentrum voldoet aan de 
in bijgevoegde link vermelde voorwaarden:  
http://wiki .mindef .nl/wikidienst/wikis/gezondheidszorg_
defensie/index .php/Wachttijd_en_noodset
Er is echter één uitzondering . Na vaccinatie tegen Japanse 
Encefalitis dient de militair verplicht een halfuur in het 
gezondheidscentrum te verblijven, dit in verband met 
mogelijke reacties . Bij deze vaccinatie is er tevens kans op 
een late reactie . Een Japanse Encefalitis vaccinatie wordt bij 
aanwezige atopie (eczeem en astma) bij de militair alleen 
gegeven na overleg tussen de verantwoordelijke arts en de 
heer Van Thiel, internist-infectioloog bij het AMC . Het 
resultaat van dit overleg wordt in GIDS genoteerd . De arts is 
verantwoordelijk voor de individuele indicatiestelling en dient 
na toediening zelf aanwezig te blijven in het 
gezondheidscentrum . Verder is het gebruik van de  
vragenlijst door degene die vaccineert en het noteren van 
antwoorden en bijzonderheden in GIDS altijd verplicht . 

BIG registratie militair verpleegkundigen
Vanaf 1 januari 2009 zijn alle verpleegkundigen, dus ook de 
militair verpleegkundigen, conform de Wet op de Beroepen  
in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), verplicht om zich 
elke 5 jaar te laten herregistreren in het BIG-register . De 
regeling is terug te vinden via bijgevoegde link:  
http://intranet .mindef .nl/images/SC95226_tcm4-450899 .pdf
Om in aanmerking te komen voor herregistratie moet men 
per 5 jaar minimaal 2028 uur (= gemiddeld 1 dag per week) 
werkzaam zijn in de individuele gezondheidszorg binnen het 
deskundigheidsgebied verpleegkunde . Indien niet aan deze 
ureneis kan worden voldaan, zal het mogelijk zijn om door 
middel van scholing aan de herregistratie-eis te voldoen  
(zie www .ribiz .nl) . Naar verwachting zal dit voor de meeste 
militair verpleegkundigen geen probleem opleveren binnen 
hun huidige functie . Tussen de DMG en het ministerie van 
VWS vindt nog overleg plaats over de vraag hoe omgegaan 
zal worden met de urenregistratie van werkzaamheden in 
uitzend- en oefengebieden en wat de gevolgen zijn voor 
militair verpleegkundigen die niet werkzaam zijn in de 
individuele zorg zoals docenten . De militair verpleegkundige 
heeft een eigen verantwoordelijkheid om de  
BIG-(her)registratie aan te vragen . Daarnaast is de DMG 
bezig met de ontwikkeling van een AMV-register . 

Arbodienst Defensie is opgericht
Na een lange aanloopperiode is met ingang van 1 april de 
Arbodienst Defensie een feit . De arbodiensten van de drie 
krijgsmachtonderdelen zijn nu gebundeld in één nieuwe 
organisatie . De medewerkers van de arbodiensten CLSK en 
CZSK gaan over naar de nieuwe organisatie . Van de 
Arbodienst CLAS, waar ook de Koninklijke Marechaussee 
gebruik van maakt gaat een deel over naar de Arbodienst 
Defensie . De andere medewerkers gaan een functie binnen 
de medische zorgteams van CLAS vervullen . De Arbodienst 
Defensie maakt deel uit van de bedrijfsgroep 
Gezondheidszorg, onderdeel van het Commando 
DienstenCentra . Kolonel-arts Van Meeteren was  
projectleider voor de oprichting van deze nieuwe Arbodienst 
Defensie . Aan die taak is per 1 april een einde gekomen . 
Voor de Arbodienst Defensie wordt nu gezocht naar een 
nieuwe commandant . Totdat deze benoemd is heeft de heer 
De Jager als interim-manager de leiding .

Draaiboek Pokkenvaccinatie Defensie 2009
Het Draaiboek Pokken Defensie 2007 is herzien . De 
veranderingen ten opzichte van de 2007 versie zijn 
ondermeer een verscherping / verduidelijking van de 
doelstelling en een oproep aan de OPCO’s tot het maken en 
bijhouden van OPCO-specifieke deeldraaiboeken .  
Daarnaast zijn aanpassingen gedaan als gevolg van 
ontwikkelingen binnen Defensie (zoals de beschikbaarheid 
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van VIG, Outbreak Respons Teams en contactnummers) en 
de NAVO (Restriction of Movement) . Verder is nog een 
passage opgenomen over periodieke revisie en het 
stroomlijnen van formulieren met civiele varianten . Het 
vernieuwde Draaiboek Pokkenvaccinatie Defensie 2009 is 
alleen bestemd voor intern gebruik Defensie en vindt u op 
bijgevoegde link: 
http://intranet .mindef .nl/images/Pokken%20Defensie%20
Maatregelen%2Eversie%2020090316_tcm4-448223 .pdf

Bijeenkomst Military Health Care Working Group in 
Amsterdam
Dit jaar was Nederland gastheer van de bijeenkomst van de 
NAVO Military Health Care Working Group (MHC WG) .  
Deze bijeenkomst werd van 23 t/m 25 maart gehouden in 
Amsterdam . De MHC WG is een van de vier 
subwerkgroepen in de COMEDS structuur . Hierin zijn ook  
11 expert panels ondergebracht . De voornaamste 
onderwerpen op de agenda waren: ontwikkeling van het 
NAVO Traumaregister (vooral de ontwikkeling van de 
minimale dataset), de ontwikkeling van de 
minimumelementen van de NAVO field medical card 
(gewondenkaart) en de voortgang in de ontwikkeling van de 
individuele skill set matrix (deze gaat onderdeel uitmaken 
van de NAVO medical evaluation manual) . Verder is in 
syndicaten ook gewerkt aan ontwikkeling van 
behandelstandaarden in relatie tot evidence based medicine 
en de ontwikkeling van clinical care capabilities in relatie tot 
de discussie over wijzigingen in de tijdslijnen (golden hour) . 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij 
luitenant-kolonel Van der Zanden 
(TAM .vd .Zanden@mindef .nl) .

Congresverslag 3th annual International Military 
Psychology Conference
Van 10 tot 12 februari 2009 vond het 3e internationale 
congres over militaire psychologie plaats in Tel Aviv, Israel . 
Op het gebied van operationele militaire psychologie 
kwamen tal van sprekers uit verschillende landen aan het 
woord . De bijdragen varieerden van voorbereiding, optreden 
en zorg tijdens gevechten en nazorg . Daarnaast werden 
onderzoeken gepresenteerd over een breed scala aan 
onderwerpen zoals psychologische aspecten van lange 
afstandvluchten voor piloten, psychologische aspecten van 
werken op onderzeeërs, militair leiderschap, efficiëntie van 
nationale krijgsmachten en asymmetrische oorlogvoering . 
Luitenant-kolonel Van Tussenbroek (Kenniscentrum MGGZ) 
woonde het congres bij en zijn verslag is na te lezen via 
bijgevoegde link: http://staging .intranet .mindef .nl/images/
Congresverslag%20Israel_tcm4-447861 .pdf 

Voor meer informatie over dit congres of militaire  
psychologie kunt u terecht bij luitenant-kolonel  
Van Tussenbroek (b .v .tussenbroek@mindef .nl) .

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
Het advies ‘Strategie in de kennisinfrastructuur voor veilige 
chemie en energie: kennis over veiligheid en gevaarlijke 
stoffen voor het Nederland van 2020’ is een uitgave van de 
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen en is te vinden op de 
internetsite van de AGS: 
www .adviesraadgevaarlijkestoffen .nl 
onder de link ‘uitgebrachte adviezen’ . Met dit advies biedt de 
AGS zicht op de kennisgebieden die relevant zijn bij het 
voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen en bij het 
beperken van gevolgen van een eventuele ramp . Een 
inventarisatie van de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar 
laat zien dat verschillende onderzoeksgroepen zijn 
gekrompen en dreigen te verdwijnen . Het advies is het 
vervolg op het eerder verschenen advies ‘Veiligheid vereist 
kennis’ . De AGS beveelt de regering en de Staten-Generaal 
aan om het initiatief te nemen voor investering in de 
kennisinfrastructuur en samen met het bedrijfsleven te 
zorgen dat de kennisontwikkeling - ook ten behoeve van het 
onderwijs - op het gebied van veiligheid niet stil komt te 
staan in de voor de economie van Nederland zo belangrijke 
chemische en energiesector .

Gezondheidsraad rapport ‘Elektromagnetische velden: 
jaarbericht 2008
In het vijfde jaarbericht van de commissie 
Elektromagnetische velden worden naast een kort overzicht 
van de in de verslagperiode uitgebrachte adviezen twee 
thema’s belicht, nl . de invloed van radiofrequente 
elektromagnetische velden op hersenactiviteit en het 
verband tussen blootstelling aan dergelijke velden en het 
optreden van gezondheidsklachten . Ten aanzien van de 
eventuele effecten van mobiele telefoons op de 
hersenfuncties wordt in dit rapport geconcludeerd dat er 
enkele effecten zijn gevonden, maar dat er geen 
aanwijzingen zijn dat deze duiden op of kunnen leiden tot 
gezondheidseffecten . Het volledige rapport is na te lezen via 
bijgevoegde internetlink: 
http://www .gezondheidsraad .nl/adviezen .php#pub1812

Medisch Contact fulltext op internet
De internetsite van Medisch Contact is vernieuwd . Een van 
de voordelen hiervan is dat nu alle artikelen uit Medisch 
Contact, vanaf 1945-heden fulltext toegankelijk zijn voor 
iedereen . U vindt de site via bijgevoegd adres: 
www .medischcontact .nl

Nummer 5, mei 2009

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg

Verplichte uitkeuring bij dienstverlating
Bij dienstverlating dient op basis van art . 12h 3d van de 
Militaire Ambtenaren Wet een geneeskundig onderzoek 
gedaan te worden door de onderdeelsarts/Verantwoordelijk 
Militair Arts . Bij het huidige zorgmodel heeft voor militair 
personeel van CLAS en KMAR ook de bedrijfsarts van de 
Arbodienst een rol . Gebleken is dat niet alle zorgverleners  

op de hoogte zijn van deze verplichting, waardoor in een 
aantal gevallen dit geneeskundig onderzoek ten onrechte 
niet heeft plaatsgevonden . Dit geneeskundig onderzoek 
heeft verschillende invalshoeken . Het dient onder meer om 
de militair geneeskundige behandeling af te sluiten en 
essentiële informatie over te kunnen dragen naar de civiele 
zorgverlener . Daarnaast maken ook bedrijfs- en 
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verzekeringsgeneeskundige aspecten deel uit van dit 
onderzoek . Voor meer informatie over het doel van en de 
aandachtspunten bij dit verplichte geneeskundig onderzoek 
zie bijlage 1 van de HMA/007 ‘Overdracht militair 
geneeskundige zorg bij dienstverlating: http://intranet .mindef .
nl/images/HMA%20007%20nazorg_tcm4-2538 .pdf
Door de DMG zijn folders uitgegeven t .b .v . de militair die de 
dienst gaat verlaten http://intranet .mindef .nl/images/folder
%20voor%20postactieve%20militairen_tcm4-3463_tcm4-
3463_tcm4-3463 .pdf en voor de civiele huisartsen over de 
zorg aan postactieve militairen http://intranet .mindef .nl/
images/folder%20voor%20civiele%20huisartsen_tcm4-
3465_tcm4-3465_tcm4-3465 .pdf
Er wordt op aangedrongen om deze laatste folder toe te 
voegen aan de informatie voor de huisarts .

Actuele informatie over Nieuwe Influenza A (H1N1)  
(v/h de Varkens-/Mexicaanse griep
Informatie over de Nieuwe Influenza A (H1N1) is te vinden 
op de internetsite van het RIVM:
http://www .rivm .nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/
aviaire_influenza/aviaire-influenza .jsp
Conform de Regeling Mexicaanse griep (welke is gebaseerd 
op de Wet publieke gezondheid) heeft de arts per 1 mei 2009 
een meldingsplicht voor deze infectieziekte . Dit houdt in dat 
een arts die bij een door hem onderzocht persoon deze 
ziekte vermoedt of vaststelt, dit meldt aan de gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD), die dit weer meldt aan het RIVM . 
Hierbij wordt de casusdefinitie van het RIVM gehanteerd . 
Daarnaast wordt geadviseerd de Stafarts van het betreffende 
OPCO te informeren . Op intranet is een WIKI pagina ‘actuele 
informatie over de Nieuwe Influenza A (H1N1) aangemaakt 
door dr . Leenstra van het CEMG . Deze pagina is te vinden 
via de volgende link:
http://wiki .mindef .nl/wikidienst/wikiwebsites/
gezondheidszorg_defensie/index .php/Influenza

Vragen over reizigersadvisering voor privéreizen
Sinds de polisuitbreiding SZVK, betreffende het verzorgen 
van vaccinaties voor privéreizen door de gezondheidscentra, 
worden vanuit de gezondheidscentra regelmatig vragen 
gesteld over waar men terecht kan voor reizigersadvisering . 
Ten aanzien van het CLAS loopt momenteel de  
(her-)registratieaanvraag bij het LCR voor een 14-tal 
collegae . Met deze collegae zijn de navolgende 
gezondheidscentra (inclusief Gele koortsvaccinatie centrum) 
te beschouwen als reizigersadviescentrum: Schiphol, 
Roosendaal, Schaarsbergen, Hilversum, Breda, Ermelo, 
Neustadt, Vught, Oirschot, Havelte en Soesterberg . Het is 
echter het nadrukkelijke streven van CLAS om, op niet al te 
lange termijn, in principe op alle gezondheidscentra over een 
als zodanig geregistreerde arts te beschikken . Daarmee 
zullen alle CLAS gezondheidscentra als 
reizigersadviescentrum kunnen fungeren . Militairen van 
CLSK kunnen voor advisering en eventuele aanvullende 
vaccinaties terecht bij een van de volgende 
gezondheidscentra: Woensdrecht, Gilze Rijen, Volkel, Groep 
Geleide Wapens (Eindhoven), AOCS (Nieuw Milligen) en 
Leeuwarden . De CZSK locaties waar reizigersvaccinaties 
worden gegeven zijn: Den Helder, Doorn en Den Haag . 
Daarnaast worden deze vaccinaties en adviezen ook in de 
Nederlandse Antillen en Aruba gegeven . De adressen van 
de verschillende gezondheidscentra zijn via bijgevoegde link 
te vinden: 

http://intranet .mindef .nl/portaal/pp/gezondheidszorg_
defensie/organisaties_en_adressen/organisatie_en_
adressen .aspx

DMG bestaat 5 jaar
Het is 5 jaar geleden dat de Directie Militaire 
Gezondheidszorg (DMG) in mei werd opgericht uit de staven 
van het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) en de 
Inspectie Geneeskundige Diensten (IGD’n) . Daarbij werd de 
DMG tevens opgenomen in de Hoofd Directie Personeel 
(HDP) . In deze achterliggende periode hebben er grote 
veranderingen plaatsgevonden, waaronder het aanpassen 
aan de nieuwe bestuurlijke verhoudingen, het joint werken  
en het inpassen in de bestuursstaf .

Ratificatie STANAG 2871
Het Nederlands standpunt t .a .v . de STANAG 2871  
‘NBC/Med (edition 3) - First aid material for chemical injuries’ 
is ratificatie met voorbehoud . Nederland voelt namelijk niet 
de verplichting om de instructies - behalve in het  
Nederlands - ook nog in het Engels en Frans te vermelden . 
Als nationaal implementatiedocument gelden de 
Handboeken HB 8-0/8 ‘Behandelprotocollen gewonden 
onder NBC-omstandigheden; HB 2-1352 ‘Handboek KL 
militair’ en VS 3-755/1 ‘Handleiding CBRN verdediging’ . 
Deze documenten zijn opgenomen in het overzicht ‘publicaties’ 
zie bijgevoegde intranetlink: http://www .navy .mindef .nl/
publicaties/index_publicaties .htm#HB

Bijeenkomst desinfectie geneeskundige installaties
Geneeskundige installaties die worden ingezet bij  
oefeningen en uitzendingen moeten volgens de WIP 
richtlijnen (Stichting Werkgroep Infectie Preventie) gereinigd 
en zo nodig gedesinfecteerd worden . Binnen de Krijgsmacht 
blijken er verschillen te zijn in de uitvoering van deze civiele 
richtlijnen . Het Coördinatiecentrum Expertise Militaire 
Gezondheidszorg (CEMG) organiseert daarom een 
bijeenkomst met alle belanghebbenden over het onderwerp 
“desinfectie operationeel” . Het is de bedoeling om tijdens 
deze bijeenkomst op basis van operationele uitwerking 
knelpunten te inventariseren en vervolgens te kijken naar 
mogelijke oplossingen waarover de DMG geadviseerd kan 
worden ter verbetering van beleid . Het is de bedoeling deze 
bijeenkomst in juni te organiseren maar een exacte datum is 
bij de verzending van deze nieuwsbrief nog niet bekend .  
U kunt zich per e-mail voor deze bijeenkomst aanmelden bij 
luitenant-kolonel-arts Van de Fliert (WM .v .d .Fliert@mindef .nl) .
Zodra de exacte datum en locatie bekend is, ontvangen 
degenen die zich hebben aangemeld hierover bericht .

Koninklijke onderscheidingen
Binnen het militair geneeskundig functiegebied zijn 29 april 
drie koninklijke onderscheidingen uitgereikt . 
Commandeur-arts dr . A .P .C .C . Hopperus Buma (Inspecteur 
Militaire Gezondheidszorg) is benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden . 
Reserve kapitein-luitenant ter zee-arts F .J . Idenburg (als 
chirurg verbonden aan het Medisch Centrum Haaglanden, 
locatie Westeinde) is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau . 
Kolonel-arts b .d . W .N .M . Frankenmolen (voormalig Stafarts 
KMar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
met de zwaarden .
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Genezerikken in Landstuhl
In het aprilnummer van ‘Falcon’ (uitgave van de  
11 Luchtmobiele Brigade) is een artikel gepubliceerd over  
de ervaringen van de eerste groep verpleegkundigen en 
PTLS’ers die een maand lang mocht rondkijken bij hun 
Amerikaanse collega’s in Landstuhl . Via bijgevoegde 
intranetlink is het artikel na te lezen: http://intranet .mindef .nl/
images/Falcon%20april%202009%20indd_tcm4-453941 .pdf
Falcon, april 2009, p . 26-27 .

Verbetering proces lessons learned
De verbetering van het lessons learned proces binnen de 
operationele gezondheidszorg is onderkend als 
aandachtspunt voor de komende jaren . Daarom is het  
CEMG (stafbureau Kennismanagement) in opdracht van 
C-BGGZ in samenwerking met het IDR een project gestart 
om hier vorm aan te geven . Het is de bedoeling dat de 
opgebouwde ervaringen in een vervolgtraject worden 
gebruikt voor het uitwerken van verbeteringen op andere 
gebieden van operationele gezondheidszorg Defensie . 
Daarnaast is het CEMG een pilot gestart, waarin  
uitgezonden militairen die verschillende functies in de 
operationele gezondheidszorg vervuld hebben worden 
geïnterviewd . Op basis van deze interviews worden 
geobserveerde trends, noodzaak tot verbeteringen en/of 
vernieuwingen en informatie voor het ontwikkelen van 
actuele casuïstiek verzameld . De voortgang van het door 
CEMG en IDR gestarte project en de uitkomsten hiervan 
worden op de bijgevoegde WIKI pagina gepubliceerd .  
http://wiki .mindef .nl/wikidienst/wikiwebsites/
gezondheidszorg_defensie/index .php/Lessons_learned

Klinische avond tropische geneeskunde AMC
Op 4 juni wordt er in het AMC een klinische avond tropische 
geneeskunde gehouden . Voor deze avond zijn ook alle 
militaire artsen en verpleegkundigen van harte uitgenodigd . 
Aanmelding voor deelname is niet nodig en er zijn geen 
kosten aan deze avond verbonden . Het programma van 
deze avond is in te zien via de volgende link:  
http://intranet .mindef .nl/portaal/pp/gezondheidszorg_
defensie/kalender/2009/juni/4_juni_klinische_avond_ 
amc .aspx

Eerste gezamenlijke spreekuur orthopedie en  
chirurgie in Nederland
Op 1 april is de officiële start ingeluid van een 
multidisciplinair spreekuur voor posttraumatische voeten 
enkelklachten . Al gedurende een jaar werken de 
orthopedisch chirurg Van der Krans (CMH) en  
chirurg-traumatoloog Bemelman (UMC Utrecht) onofficieel 
samen . Per 1 april is er sprake van een gezamenlijk 
spreekuur waar patiënten met langdurige voet- en 
enkelklachten terecht kunnen . De zogeheten  
'tussen-wal-en-schip aandoeningen' worden hier door beide 
chirurgen bekeken en begeleid . Naast een gezamenlijk 
spreekuur is er tussentijds overleg . Ook staan de chirurgen 
samen aan de operatietafel . Het combineren van vakkennis 
op dit gebied kende Nederland tot op heden niet .

Australisch chirurgisch team bezoekt de  
Militaire Bloedbank
Op 24 april jl . heeft een Australisch chirurgisch team de 
Militaire Bloedbank (MBB) in Leiden bezocht . Ter 
voorbereiding op hun uitzending naar Tarin Kowt maakten zij 
kennis met het unieke procedé van diepgevroren 
bloedproducten . Het complete nieuwsbericht is via de 
volgende link na te lezen: http://intranet .mindef .nl/cdc/mbb/
actueel/nieuws/2009/australischbezoek .aspx

Profielartsen krijgen beschermde titel
De drie KNMG colleges (CCMS, CHVG en CSG) hebben 
een gezamenlijke regeling voor de erkenning van ‘profielen’ 
opgesteld . De achtergrond van deze regeling is de borging 
van de kwaliteit van medische vervolgopleidingen die niet 
erkend zijn als specialisme en daar ook (nog) niet voor in 
aanmerking komen . Inmiddels zijn acht profielen erkend, 
namelijk: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, 
tuberculosebestrijding, medische milieukunde, forensische 
geneeskunde, sociaal medische indicatiestelling en 
advisering, beleid en advies en spoedeisende geneeskunde . 
De titels die daarbij horen zijn niet beschermd via de Wet 
BIG, zoals bij erkende specialistentitels wel het geval is . De 
KNMG vindt dit onwenselijk en heeft de titels van de acht 
hiervoor genoemde profielen daarom gedeponeerd bij het 
Benelux Merkenbureau . Daarmee zijn de titels 
privaatrechtelijk beschermd . De KNMG zal het gebruik van 
de titel toekennen aan personen die in het betreffende 
profielregister staan ingeschreven . De titel bestaat uit de 
naam van het profiel met de toevoeging ‘KNMG’ . Het is 
juridisch niet mogelijk om alleen de naam van het profiel te 
registreren, omdat dit te weinig onderscheidend zou zijn . 
Elke geregistreerde profielarts krijgt hierover binnenkort 
bericht . Bij vragen kan contact worden opgenomen met het 
bureau van de registratiecommissie, 
telefonisch: 030- 2823 903 of 
per e-mail: sgrc .registratie@fed .knmg .nl

Medpedia
Op internet zijn verschillende medische encyclopedieën 
beschikbaar, gebaseerd op het Wikipedia principe . Nieuw is 
Medpedia .com (zie: www .medpedia .com), een medische 
wiki die door artsen wordt geschreven . Het verschil ten 
opzichte van de al bestaande medische wiki’s is dat deze 
site het initiatief is van enkele vooraanstaande universiteiten 
zoals Harvard Medical School, Stanford School of Medicine 
en de University of Michigan Medical School . Deze 
universiteiten leveren niet alleen materiaal, maar stimuleren 
hun werknemers ook om Medpedia te vullen . Het 
uiteindelijke doel is informatie bieden over alle ziekten, 
medicijnen en medische centra en klinieken . Voor medische 
professionals wil de Medpedia meer zijn dan alleen een 
kennisdatabank . Het moet namelijk een platform worden 
waar artsen een profiel kunnen aanmaken en kunnen 
netwerken met collega’s . Op dit moment is de zogenaamde 
bètaversie van de site online, waarin een klein aantal 
onderwerpen is opgenomen . Bij de verschillende 
onderwerpen zijn ook fulltext tijdschriftartikelen opgenomen .

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) .
Reacties op de onderwerpen uit deze of eerdere nieuwsbrieven of ideeën, kunt u e-mailen naar p .burema@mindef .nl 
Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet Defensie: http://intranet .mindef .nl/portaal/pp/mgz/index .aspx 
en op de pagina Gezondheidszorg Defensie: http://intranet .mindef .nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index .aspx
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 070-339 6518 of per e-mail: p .burema@mindef .nl 
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Cell Washing
• The automated cell washing procedure 
 of the ACP215 provides hospitals with high-
 quality red blood cells
• Shown to reduce transfusion reactions*, a 
 benefi t for susceptible patients and for chronically 
 transfused individuals alike.

Strategic Blood Reserves
• Proactively managing large-scale blood availability allows 
 donor centers to operate more eff ectively during periods of need.
• The ACP215 closed system minimizes the risk of bacterial 
 contamination and readily prepares red blood cells for long-term  
 frozen and extended post-thaw storage.

Rare Blood Storage
• The ACP215 allows to increase the availability of rare blood 
 safely and effi  ciently.
• The automated processes signifi cantly reduce manual labor 
 and overall procedure time while providing effi  cient red blood 
 cell management.
 

The Next Step 
in Red Blood Cell
Processing Technology

A Practical Reality
Making Strategic Blood Programs
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