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De scoop op …

C. Lelieveld & gastredacteur B.W. Knuttel

Laurens Buisman

We zijn op jouw kantoor in Rosmalen. Kom jij uit 
deze contreien? “Wie is je vader, wie is je moeder?” 
Ik ben een beetje een aparte combinatie, want de 
familie van mijn moeders kant komt uit het diepe 
zuiden, Maastricht, en mijn vader is een Fries. Zij 
ontmoetten elkaar tijdens een feest in Maastricht en zij 
zijn in Eindhoven gaan wonen, dus ik ben een geboren 
en getogen Brabander. Mijn ouders waren beiden actief 
in het onderwijs. Daar heb ik wel iets van meegekregen 
want ik geef tegenwoordig onder andere scholing 
aan verzekeringsartsen in opleiding en aan juristen. 
Dat vind ik heel leuk om te doen. En hier op kantoor 
vinden wij dat ook belangrijk, dus daar houd ik mij 
vrij veel mee bezig. 

Wat wilde je vroeger worden  
(later als ik groot ben ….)? 
Op de middelbare school in Eindhoven heb ik heel 
actief en niet onverdienstelijk gesport. Hockey en 
tennis. Ik was echt een sportman. Daar wilde ik iets 
mee gaan doen, iets dat te maken had met sport. En 
met mensen. Vandaar dat ik op het idee kwam om 
geneeskunde te gaan studeren met in mijn achterhoofd 
een toekomst in de sportgeneeskunde. 
Rond 1991 ben ik in Maastricht gestart met de studie 
geneeskunde. Tijdens de studie had ik natuurlijk 
speciale belangstelling voor sportgeneeskunde en 
bijzonder is dat ik mijn afstudeerscriptie samen heb 
gedaan met Fred Hartgens, de pionier en voorloper 
van de sportgeneeskunde. Ik heb daar zelfs een 
prijs mee gewonnen, de Extran Sportgeneeskunde 
Scriptieprijs of zoiets dergelijks. Ik wist helemaal 
niet dat ik genomineerd was, dus dat was een leuke 
verrassing. Enfin, ik ben een beetje blijven hangen 
in de sportgeneeskunde, maar dat stond toen in de 
kinderschoenen en het was als beginnend arts niet 
gemakkelijk om daar tussen te komen. Ik heb ook 
genoten van het studentenleven hoor, ik deed het 
rustig aan met de studie, dat kon toen nog. Ik was 
onder andere erg actief voor de tennisvereniging 
STENNIS, had diverse bestuursfuncties. Toen leerde 
ik mijn vrouw Kristel kennen (midden negentiger 
jaren). Zij studeerde milieugezondheidskunde en 
zij studeerde sneller dan ik. Wij woonden samen 
in Maastricht, maar toen zij de studie afgerond had 
kreeg zij een baan bij de GGD in Amsterdam. Ik was 
nog bezig met de co-schappen in Maastricht. We 

moesten kiezen en dat werd Den Bosch. Na mijn 
afstuderen rond 2009 kwam ik bij toeval ook terecht 
bij de GGD en ik hield mij onder andere bezig met 
werkzaamheden in het kader van wat toen heette de 
WVG, Wet Voorziening Gehandicapten. Het mooie 
van dat werk vond ik dat er tijd was om met mensen 
in gesprek te gaan, je kon echt iets voor ze doen, maar 
tegelijkertijd moest je een rechtvaardig oordeel geven, 
er was wel een juridisch kader. Dat sprak mij aan. En 
ik zei wel eens gekscherend: “wij deelden trapliften 
uit”, maar zo was het natuurlijk niet. Later ben ik 
soortgelijke werkzaamheden gaan doen voor Argonaut. 
Daar deed ik meer echt verzekeringsgeneeskundige 
werkzaamheden. Op die manier had ik al enige jaren 
ervaring opgedaan in de verzekeringsgeneeskunde, 
maar het was in die tijd niet eenvoudig om in 
opleiding te komen. Uiteindelijk ben ik via het UWV 
in opleiding gekomen.

Was verzekeringsgeneeskunde jouw droom toen je 
geneeskunde ging studeren? 
Uh, nee, dat niet, maar in de loop der tijd heb ik wel 
gemerkt dat dat mij ligt, medische werkzaamheden 
binnen een juridisch kader. En ja, toeval speelde ook 
een rol in mijn situatie. Je zou kunnen zeggen dat ik 
van de gebaande paden ben afgeweken, want normaal 
gesproken ga je na de studie de kliniek in. Daar ben ik 
voldoende lang mee in aanraking geweest om te weten 
dat de ziekenhuiscultuur mij niet paste. 
Terug naar het UWV: ik heb het daar drie jaar 
volgehouden. Waar ik tegen aanliep bij het UWV was 
de inmenging van het management, bijvoorbeeld 
over hoeveel informatie opgevraagd mocht worden 
of afgerekend worden op de uitkomst van een 
beoordeling. Lang verhaal kort: in het vierde jaar van 
de opleiding ging ik stagelopen en toen kwam ik onder 
meer terecht op de letselschadeafdeling bij Interpolis.

Je bent me net voor. Want op enig moment maakte je 
de stap van verzekeringsarts naar medisch adviseur. 
Wat waren jouw overwegingen? 
Dat werk op de letselschadeafdeling bij Interpolis 
vond ik heel interessant, want ik kreeg te maken met 
een heel breed scala aan medische problematiek waar 
het bij het UWV vooral heel psychisch was. Dat vond 
ik een uitdaging. Nou ja, toen kwam er een vacature 
bij Achmea voor een junior medisch adviseur, dus 
eigenlijk paste het wel aardig omdat ik natuurlijk 
ook de opleiding nog niet af had. Nou ja, weer lang 
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voor de eerste adviesronde hebben wij de medische 
stukken, maar wij hebben ook contact middels een 
videoconsult of telefonisch consult met het slachtoffer. 
Dat is een van de belangrijkste verschillen met de 
gebruikelijke praktijk. Dat contact met het slachtoffer 
impliceert dat die inzage in het dossier heeft en regie. 
De cliënt staat centraal en daardoor kunnen wij ook 
herstelgericht adviseren. We kunnen uitleggen waarom 
het noodzakelijk is om medische informatie op te 
vragen. Procedurele rechtvaardigheid zorgt voor begrip 
en als de uitkomst anders is dan verwacht, dan hebben 
slachtoffers toch het gevoel gehoord te zijn, hetgeen 
acceptatie gemakkelijker maakt. 

Wat vind je van kritische sceptische geluiden van 
belangenbehartigerszijde?
Ik begrijp die scepsis wel evenals de koudwatervrees 
en ik heb alle argumenten in de loop van de jaren 
inmiddels wel gehoord. Eigenlijk herken ik het de 
laatste tijd niet zo.
Laatst nog sprak ik een advocaat die zei: “ik ben het 
zo spuugzat, die whiplashdiscussie en dat gepingpong 
tussen de medisch adviseurs, ik ga nu toch eens een 
keer met jullie in zee.” Toen kwam het punt van 
onafhankelijkheid wel aan de orde, maar na de uitleg 
was sprake van vertrouwen. 1MA werkt inmiddels 
met meer dan tweehonderd partijen, waaronder bijna 
alle grote verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, 
advocaten, belangenbehartigers. 
De keuze voor werken met 1MA is in overleg, maar het 
slachtoffer heeft een doorslaggevende stem. Als het 
slachtoffer kiest voor een traject met 1MA dan tekent 
hij daarvoor met dien verstande dat men op ieder 
moment vrijwillig kan uitstappen. Wij houden dat bij. 
Het opt outpercentage is kleiner dan een procent. Dat 
is erg laag. Uitgangspunt is dat wij het proces simpeler 
en sneller willen maken, minder willen medicaliseren, 
minder expertises inzetten met als gevolg minder 
gefrustreerde cliënten. Dat betekent natuurlijk niet, 
dat wij niet kritisch zijn, want dat zijn wij wel degelijk 
en we leggen dat ook uit. En wij beperken ons tot de 
medische aspecten. Wij geven de input die partijen 
verder helpt in hun juridische oordeel. En het moet 
niet andersom zijn. Je ziet nog wel eens dat die 
medische discussie járen wordt uitgekauwd, terwijl ik 
denk van ja, volgens mij zijn de standpunten duidelijk 
en moet hier nu een juridische klap op worden 
gegeven. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling 
van de juridische causaliteit is echt aan de juristen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk zien 
wij dat het effect dat wij hoopten er daadwerkelijk 
is. Als je kijkt naar de doorlooptijd is die significant 
verminderd, feitelijk gehalveerd, niet alleen van het 
medische traject maar van de volledige doorlooptijd. 
Met als gevolg een flinke kostenreductie voor de 
kosten voor de medisch adviseur. Belangrijk om te 
weten is dat de gemiddelde schade-uitkering voor het 
slachtoffer gelijk bleef. Dus: kostenbesparend, minder 
doorlooptijd en tevreden klanten. Al die uitkomsten 

verhaal kort, toen heb ik gesolliciteerd en werd ik 
aangenomen. Ik heb de opleiding uiteindelijk wel 
afgemaakt. 
Mijn eindscriptie ging over de rol van de 
belangenbehartiger binnen het letselschadetraject. 

Heb je bewust gekozen voor werken voor een 
verzekeraar of aan slachtofferzijde?
Ik werkte voor een verzekeraar, maar ik was toentertijd 
helemaal niet bezig met partijdigheid, ik kende dat 
model niet van twee medisch adviseurs. Ik heb mij er 
altijd over verbaasd en ik heb nooit kunnen wennen 
aan het idee dat je als arts voor een van beide kanten 
een oordeel moet geven zonder de persoon in kwestie 
te zien. 

We komen als vanzelf bij 1Medisch Adviseur, jouw 
kindje, mag ik dat zo zeggen? Kun je iets meer zeggen 
over hoe het innovatieve concept 1Medisch Adviseur 
ontstaan is? 
Toen ik bij Achmea werkte kwam er een rapport uit 
van Akkermans over knelpunten in het medische 
letselschadetraject. Er stonden allerlei aanbevelingen 
in en er werd een heel voorzichtige toespeling gemaakt 
dat de ultieme oplossing één medisch adviseur was.
Ik heb dit besproken met mijn toenmalig 
leidinggevende en drong aan op onderzoek 
hiernaar. Die ging akkoord. Nou ja, dat was eigenlijk 
het begin van het project 1Medisch Adviseur, 
waarbij de verzekeraar (Achmea) met een drietal 
belangenbehartigers een onderzoek is gestart. Wij 
hebben dat groots en wetenschappelijk aangepakt 
in de vorm van een randomised control studie met 
ondersteuning van de Universiteit van Tilburg. 
Wij hebben twee groepen met elkaar vergeleken, 
de groep die het reguliere traject doorliep, dus met 
twee medisch adviseurs en de groep die één medisch 
adviseur kreeg met als doel om te kijken van ja, levert 
het ook wat op? Want wij dachten natuurlijk, het geeft 
versnelling, het is goedkoper en is voor slachtoffers 
goed. Dat waren de drie uitgangspunten. En dat 
wilden wij natuurlijk toetsen. Het was een spannend 
en een langdurig traject. De resultaten waren in 
overeenstemming met onze verwachting. De resultaten 
zijn rond 2016-2017 gepresenteerd. 

Welke filosofie ligt eraan ten grondslag? 
Het uitgangspunt van werken met één medisch 
adviseur is dat je de medisch adviseur in een positie 
brengt dat hij echt neutraal is. Dat doen wij door een 
gelijktijdig en gemeenschappelijk opdrachtgeverschap, 
dus wij komen pas in actie nadat we de vraag krijgen 
van het slachtoffer, zijn belangenbehartiger én de 
verzekeraar tegelijkertijd. Dat is de borging van de 
neutraliteit en van de onafhankelijke positie. Een 
tweede basis is dat wij het belangrijk vinden om een 
compleet en volledig beeld te krijgen van iemand’ s 
situatie en dat betekent dat wij als medisch adviseur 
altijd direct contact hebben met het slachtoffer. Dus 
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houden wij bij in klanttevredenheidsonderzoeken.

Zijn er bepaalde types schadeletsels die zich beter 
lenen voor een 1MA-traject dan andere?
Die vraag wordt vaak gesteld. Wij hebben vanaf het 
begin gezegd dat we alle letsels doen, dus niet alleen 
de orthopedische omdat die duidelijk zijn; dat vonden 
we een beetje flauw. Als je nu kijkt betreft 35-40% van 
onze zaken whiplash, dat is aanzienlijk. 

Je zei zojuist dat de duur van het letselschade traject 
beperkt werd bij de 1MA-werkwijze. Kun je daar iets 
meer over zeggen?
Wij zitten iets scherper op de bal, in die zin dat wij 
dus geen adviesaanvragen krijgen. Wij verzorgen 
het volledige medische traject en wij nemen zelf 
het initiatief in onze adviezen om vervolgacties uit 
te zetten. Wij bepalen zelf hoe het medische traject 
verloopt. Dus op enig moment zeggen wij: dit is 
het wel, er is een medische eindtoestand, dit zijn de 
uitgangspunten, geen bezwaar tegen een pragmatische 
regeling. Wij houden bij hoe vaak een advies gegeven 
wordt en dat is gemiddeld twee. Dat heel weinig. 
Natuurlijk zijn er uitschieters op het gemiddelde, wij 
hebben ook wel zaken waar tien adviesrondes hebben 
plaatsgevonden, maar ook heel veel waar het met één 
adviesronde rond is. Dat beschouw ik als een hele grote 
meerwaarde. En ja, het persoonlijke contact met de 
slachtoffers he, het zijn mensen, geen dossiers. Het zijn 
mensen die een ongeval is overkomen, waar zij niet 
om hebben gevraagd. Empathie mag, cynisme is geen 
goede zaak. 

Hoe lang bestaat 1MA nu?
Wij zijn in 2012 opgericht (na de start van het project 
in 2011), dus volgend jaar bestaan wij tien jaar. In 
de beginjaren was ik projectleider van het project 
1Medisch Adviseur met Achmea, als medisch adviseur 
in dienst bij Achmea en (samen met Kristel) eigenaar 
van 1MA. Op enig moment was dat niet meer te 
combineren, dus toen richtte ik mij volledig op de 
medische advisering voor 1MA. Maar omdat het klein 
begon deed ik er verzekeringsgeneeskundige expertises 
naast. Dat paste bij de filosofie van neutraliteit en dat 
doen wij nu nog steeds. Wij hebben eigenlijk twee 
poten: de verzekeringsgeneeskundige expertises, die 
doen wij voor verzekeraars, voor advocaten, vaak 
ook tweezijdig, dus ik doe eigenlijk alleen maar 
expertises op verzoek van twee partijen tegelijkertijd 
en rechtbanken. En de tak medisch advies. Wij zijn 
lokaal begonnen hier in Rosmalen. En wij gaan in 
december uitbreiden, wij hebben een nieuwe locatie 
in Amstelveen. Het is de bedoeling om landelijk te 
gaan werken, dat was/is de ambitie. Er werken nu ruim 
twintig personen, medisch adviseurs en secretariaat. Er 
is een tendens gaande dat andere partijen ook met één 
medisch adviseur beginnen en dat juichen wij alleen 
maar toe, dat is een positieve ontwikkeling. Zij maken 
soms wat andere keuzes. Er zijn bijvoorbeeld medisch 

adviesbureaus die een tak hebben aan de verzekeraars 
kant en een tak aan de belangenbehartigers kant. En 
die gaan een tak in het midden ertussen zetten. 

Je hebt heel wat teweeggebracht
Grappig dat je dat zegt, want ik ben inderdaad wel 
een beetje een pionier denk ik en het is heel gaaf 
om te zien dat het wel wat heeft gebracht. Ik hoop 
dat wij steeds meer cliënten op deze manier kunnen 
helpen met de werkwijze met één medisch adviseur. 
Maar tegelijkertijd zul je altijd ook het model met 
twee medisch adviseurs houden. Ik denk dat dat 
prima naast elkaar kan bestaan maar dat er wel een 
verschuiving zal komen. In 2022 gaan we onze naam 
veranderen van 1Medisch Adviseur in 1MA. 1Medisch 
Adviseur is meer de werkwijze/het concept en wij 
willen nu onderscheid maken tussen het concept en 
ons bedrijf dat omgedoopt wordt in 1MA. Dus er komt 
vanaf 2022 ook een nieuw logo. 

Heb je bereikt wat je wilde of heb je nog steeds 
dromen (professioneel)?
We wilden uitbreiden en dat gaat gebeuren. We willen 
ook opleiden. Daartoe zijn we gestart met de 1MA 
Academy, in eerste instantie bedoeld voor intern 
want delen van kennis staat hoog in ons vaandel. Wij 
verzorgen scholing voor onze medisch secretaresses 
die soms ook wel taken hebben in onze verlengde arm 
constructie, dus naar de cliënt toe. Daarnaast zijn we 
ook actief met scholing buitenshuis (NSPOH, SGBO, 
OSR). 

Als je uitbreidt moet je nieuwe collegae aantrekken. 
Het UWV heeft tweehonderd vacatures. Hoe zie jij 
dat?
Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar zo is 
het niet bedoeld. Wij hebben een vacatureronde gehad 
en daar zijn echt goede kandidaten op af gekomen. 
Mogelijk heeft dat met het product te maken, ik 
denk dat dat aanspreekt. Daar komt bij dat wij een 
kleine organisatie zijn zonder managementlagen. 
Dat brengt een grote mate van flexibiliteit met zich 
mee. Als wij vandaag zeggen dat we iets anders willen 
doen, kunnen we dat bij wijze van spreken morgen 
realiseren. Dat is denk ik heel aantrekkelijk ook voor 
medewerkers. En het is divers werk he, want je kunt 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek doen, adviseren 
in letselschade en scholing geven. 

Je zou je zelfs moeten afvragen of je wel groter wilt 
worden.
Goed punt! Onze ambitie is niet om joekelgroot te 
worden.

Je bent samen met je echtgenote Kristel eigenaar 
en werkzaam voor/bij 1MA. Dan zien jullie elkaar 
ongeveer 24 uur per dag. Dan moet je wel veel van 
elkaar houden hoor.
Wij kenden elkaar al heel veel jaren van tevoren. Voor 
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dat? Er zijn heel veel leuke wijngaarden in Nederland, 
dus wij gaan regelmatig wijnwandelen in bijvoorbeeld 
Zeeland of in de Achterhoek. Het zijn mooie 
wandelingen van een kilometer of twaalf-dertien. Aan 
het einde van de wandeling krijg je een glaasje wijn 
en dan neem je een paar flesjes mee natuurlijk. Echt 
een aanrader als je van een wijntje en van wandelen 
houdt. Verder tennis ik nog wat en kijk ik graag naar 
Scandinavische films 

Laurens, we komen aan het einde van het interview. 
Zijn er nog dingen die je wilt delen? 
Volgens mij zijn we heel compleet geweest. Ik vond het 
heel leuk! 

Kristel, die projectmanager is, is dit gewoon een groot 
project geworden, maar wij hebben elkaar zakelijk wel 
moeten leren kennen. Maar uiteindelijk versterken we 
elkaar. En ja, we moeten thuis af en toe tegen elkaar 
zeggen: nu even geen werk.

Nog een paar persoonlijke vragen: kids/ hobby’s?
Wij hebben twee zoons van zestien en dertien 
jaar oud. De oudste heeft interesse in economie/
psychologie en is actief in langebaanschaatsen. 
Subtopniveau. Wij zijn veel op pad met hem naar 
Breda of naar Thialf. De jongste is een turner; hij traint 
negen uur per week. Laatst met vaderdag heb ik een 
boekje gekregen “Wijnwandelen in Nederland”. Ken je 

Het long-COVID syndroom:  
feiten en hypotheses

R. Rozenberg*

Bijna twee jaar nadat patient zero de eerste COVID 
klachten kreeg is het intussen ook al een jaar duidelijk 
dat er naast de acute corona-infectie zoiets bestaat als 
het ‘long-COVID’ syndroom.1

Wat is het long-COVID syndroom?

In oktober 2021 heeft de WHO (zogenaamde Delphi 
consensus) long-COVID kort samengevat 
gedefinieerd als:2

1. Bevestigde coronabesmetting
2. Minimaal 2 maanden klachten
3. Minimaal 3 maanden na start acute infectie
4. Meest voorkomende klachten zijn moeheid, 

benauwdheid en cognitieve klachten (concentratie- 
en geheugenstoornis)

5. Geen andere oorzaak voor de klachten gevonden
6. Een significante impact op de activiteiten van het 

dagelijks leven.

Hoe vaak komt het voor?

Dat is nog onbekend, er is onvoldoende onderzoek. 
Wat meespeelt daarin is dat er tot op heden 

wisselende definities zijn gebruikt. Meestal wordt 
ervan uitgegaan dat ca. 5-10% van de corona-
patiënten long-COVID krijgt. Wanneer naar 
moeheid wordt gevraagd in de eerste drie maanden 
na de infectie, wordt tot zelfs 90% moeheid 
gerapporteerd.3–6

Wie krijgt het?

Long-COVID lijkt iets meer voor te komen bij 
vrouwen, maat het gaat waarschijnlijk om enkele 
procenten. De leeftijd ligt meestal rond 35-50 jaar. 
Wat opvalt is dat de risicofactoren voor een ernstige 
corona-infectie (man, overgewicht, hoge bloeddruk 
of andere gezondheidsproblemen) niet gelden voor 
long-COVID.3–7 Dit suggereert dat het ontstaan van 
long-COVID wezenlijk anders verloopt dan de acute 
infectie. Daarnaast is volgens het RIVM-onderzoek 
naar long-COVID slecht 5% van de long-COVID 
patiënten in een ziekenhuis opgenomen geweest.8

Hoe ontstaat het?

Hierover is eigenlijk niets bekend. Er zijn 
enkele hypotheses, bijvoorbeeld dat door een 
ontregeld immuunsysteem een lichte blijvende 
ontstekingsreactie in het lichaam aanwezig 
blijft. Mogelijk is er een ontstekingsreactie in de 
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