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Judicium Zielhuispenning 2014   Utrecht, 29-10-2014 
 
Uitgesproken door Kees Niks,  
Lid NVAB Commissie voor toekenning van de Burger en Zielhuispenning, (CBZ) 
 
“U bent doctorrr, ja ? “. De luide stem doet mij schrikken. Het is het laatste spreekuur van een 
drukke ochtend. Vermoeid kijk ik de heer H. aan. Zijn gespannen blik verplaatst zich van mijn 
gezicht meteen naar het geschilderde drieluik op de wand achter mijn bureau. Nauwkeurig 
worden de abstracte figuren op de blauwe panelen bekeken. U bent doctorrr, ja ?”. Meneer, 
waar ik voor klacht was, vorige week dinsdag, zei dat u verder geleerd heeft, aan universiteit”. 
Klacht heb ik ingediend tegen uw vrouw collega. Moest 20 minuten wachten voor haar 
spreekuur. Mijn hart klopt te snel, 150 slag per minuut en ga niet naar psycholoog. Daarom ben 
ik hier, bij u. Samen met mijn vrouw, ja”.  
Het buitenlandse accent is onmiskenbaar. Terwijl ik aarzelend knik kijkt de echtgenote van de 
heer H. mij onderzoekend  aan. Wanneer zij zich bezorgd omdraait naar haar man volgt de 
robijnrode mantel vloeiend haar slanke lichaam. De  kleur vormt een opvallend contrast met het 
donkergrijze maatpak van haar fors gebouwde man. Een subtiele parfumgeur zweeft door de 
spreekkamer.      
 “Mijn man bedoelt iets anders dan u waarschijnlijk denkt. Hij vraagt of u als arts gepromoveerd 
bent”. Op het voorhoofd van de heer H. verschijnen zweetdruppeltjes. Terwijl zijn echtgenote 
haar hand voorzichtig op zijn arm legt schieten zijn ogen zoekend heen en weer.  
Ongerust vraag ik mij af waarom ik mij niet meer goed kan herinneren waarover dit spreekuur 
precies gaat en waarom het bij mij is ingepland. Mijn opkomende paniek bedwingend kijk ik van 
het echtpaar naar het beeldscherm. In het buitenland cum laude afgestudeerd in wis- en 
natuurkunde lees ik ineens. Dan valt bij mij het kwartje. “Nee, ik ben niet gepromoveerd zeg ik 
zachtjes”. “U moet wat luider spreken anders verstaat mijn man u niet”.   
“Meneer H., ik ben niet gepromoveerd, ik ben geen doctorr maar bedrijfsarts. “. Zonder mij aan 
te kijken knikt meneer H. kort. Opgelucht leun ik achterover in de bureaustoel. “Waarom wilt u 
liever niet naar een psycholoog ?” vraag ik luid maar voorzichtig.  
“ Ben bij derde cardioloog, ja. Mijn hart klopt te snel. Niet regelmatig en dan erg moe”.  
“Mijn man heeft dingen mee gemaakt, heeft in zijn geboorteland als burger voor het leger 
gewerkt. Maar hij, hij praat daar niet graag over. Toen de klachten kwamen is hij gestopt met 
hardlopen. Dat deed ie graag. Nu komt hij aan, snoept veel en het werk lukt niet meer” 
Op het beeldscherm lees ik de eindconclusie van de twee vorige specialisten: na  uitgebreide 
cardiologische evaluaties geen afwijkingen gevonden bij de heer H.   
Overmoedig besluit ik het over een andere boeg te gooien. “Meneer H., geen psycholoog, hoort 
u, geen psycholoog. Ik heb veel verstand van hardlopen en ook hoe je bij uw klachten het werk 
moet hervatten”, bluf ik. Ga u daarover duidelijke adviezen geven. Bij elk spreekuur leg ik u 
exact uit wat er in het volgende advies komt te staan.  Maar het is belangrijk dat u mijn 
adviezen, zoals wij die met elkaar hebben afgesproken, precies opvolgt”. Meneer H. kijkt mij 
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enkele seconden onbewogen aan.  Terwijl zijn ogen weer snel weg schieten volgt opnieuw een 
bevestigende knik.  
 
Verrast schudt zijn echtgenote haar hoofd en kijkt mij oplettend aan. Langzaam vormt zich een 
glimlach rond haar mond.  
De volgende dag bel ik de nieuwe leidinggevende van de heer H. en leg mijn stoute schoenen 
strategie uit. “Oké, oké, als u het zo wilt doen dokter. Prima maar wel op uw verantwoording ”.  
Tijdens de 6 maanden die volgen zien mijn werk- en hardloopadviezen voor meneer H. eruit als 
wiskunde formules met een langzame maar in beton gegoten tijdcontingentie.   
Bij het laatste spreekuur kijkt een rijzige, ontspannen meneer H. mij voor het eerst langer dan 
enkele seconden aan. “U, u. U bent echte doctorrr, ja. Maar nee, niet geleerd. Nee niet verder 
geleerd aan universiteit. Jammer. Klopt niet, ja “.                     
 
Geachte leden en auteurs, geacht NVAB bestuur. Vanaf 1987 wordt een keer per jaar de 
Zielhuispenning, vernoemd naar wijlen hoogleraar Zielhuis, toegekend aan de bedrijfsarts in 
opleiding met de beste onderzoeksscriptie. Ook dit jaar was er weer sprake van een mooie oogst 
aan kwalitatief prima scripties, voorgedragen door mevrouw Nauta van de NSPOH te 
Amsterdam en de heer Elvers van de SGBO te Nijmegen. 
De bezuinigingen bij defensie bleken gelukkig niet een negatieve invloed gehad te hebben op de 
bijdrages van onze gewaardeerde militaire collega’s. In totaal werden 8 scripties voorgedragen 
waarvan 3 van defensie.  
 
De commissie leden beoordelen de scripties op een aantal kenmerken zoals: originaliteit, 
bedrijfsgeneeskundige relevantie, kwaliteit van de probleemomschrijving en 
probleemverheldering, methodologie, analyse en presentatie van de resultaten en belangrijk: de 
discussie van de bevindingen geplaatst in een bedrijfsgeneeskundige context. En u weet het: 
over de definitieve uitslag wordt niet gecorrespondeerd anders dan dit is de uitslag.    
 
Na enig wikken en wegen kwamen de leden van de Commissie tot toekenning van  
Burger/Zielhuis penning uiteindelijk tot een unaniem oordeel.  
 
Ik citeer u nu uit het jury rapport. 
“Origineel onderzoek. Gewaagd om dit onderwerp van deze kant te bekijken. Zeker relevant en 
leuk om te lezen. Mooie inleiding met een gewogen en duidelijke literatuurbeschrijving. De 
uitwijdingen zijn soms wat aan de lange kant maar blijven wel boeien. Goede methodologie 
maar door het beperkte aantal deelnemers blijft de zeggingskracht ook wat beperkt.  De 
onderzoeker laat duidelijk merken zich betrokken te voelen bij het onderwerp en blijft 
voldoende kritisch. De beschrijving van de booleaanse operatoren is bijzonder”.  
 
En, voordat u denkt dat het hier gaat om Startrek personages met een bijzondere huidafwijking. 
Nee, booleaanse operatoren komen uit de logica en informatica en zijn zoektermen die door 
logische bewerkingen worden gecombineerd tot vergelijkingen (expressions) die waar of onwaar 
kunnen zijn (true/false).  



 

 3 

 
 
De term is afgeleid van de achternaam van George Boole, een negentiende eeuwse autodidact 
en hoogleraar wiskunde die logische redeneringen toepaste op cijfers. Gebruikers van internet-
zoekmachines hanteren zijn logische vergelijkingen nog steeds wanneer ze woorden of 
woordgroepen met elkaar verbinden door middel van operatoren als AND, OR of  NOT. Zo, dan 
weet u dat ook weer. 
 
De booleaanse operator NOT A is onwaar want A (P. de Bruin) is waar.  
 
Geachte aanwezigen , de winnaar van de Zielhuispenning 2014 is Peter de Bruin met zijn scriptie 
“De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting 
voor de diagnostiek  en behandeling van stress-gerelateerde klachten”.  


