
Wie een (geplande) hartoperatie
in het vooruitzicht heeft, kan er
maar beter voor zorgen vooraf fit
te zijn. Hoe beter getraind, des te
kleiner de kans op complicaties,
met name longontsteking, na de
operatie. Dat blijkt uit een analyse
van acht wetenschappelijke stu-
dies. De goed getrainde patiënten
kunnen gemiddeld ook eerder
naar huis.

Kinderen die regelmatig staan bloot-
gesteld aan sigarettenrook of van
wie de moeder tijdens de zwanger-
schap heeft gerookt, lopen een ver-
hoogde kans op meningokokken-
ziekte (nekkramp of ernstige bloed-
vergiftiging). Dat blijkt uit onder-
zoek. In Nederland worden kinde-
ren ingeënt tegen één type bacterie
die meningokkenziekte veroorzaakt.
http://bit.ly/Rr6ibc

A N A LYS E

Fitte patiënt heeft
minder complicaties
na hartoperatie

Om longontsteking vast te stellen
wordt vaak een röntgenfoto ge-
maakt. In plaats van zo’n foto is
ook een onderzoek met echo ge-
schikt om longontsteking vast te
stellen bij kinderen en jongvolwas-
senen. Voordeel van de echo is dat
de techniek gemakkelijk is te leren
en een echoapparaat meer voorhan-
den is dan een röntgenapparaat.
http://bit.ly/RZ9U40

BAC T E R I E

Meeroken vergroot
kans op
menigokokkenziekte

O N D E R ZO E K

Echo-apparaat kan
prima longontsteking
opsporen

door Ron Langenveld

V oor het eerst in tijden heeft hij
weer de achttien holes van de
golfbaan in Herkenbosch kun-
nen aflopen. „Zonder al te veel
pijn of problemen”, zegt Jan

Verlijsdonk uit Reuver tevreden. „Ik had
eerst meer last van mijn rug dan van mijn
knieën.” Terwijl juist zijn kniegewrichten ja-
renlang voor een ongewilde extra handicap
zorgden als hij de golfclubs hanteerde. Ver-
sleten werk, zoals dat heet. Door twee gloed-
nieuwe knieprotheses is Verlijsdonk nu
weer helemaal het mannetje op de green.
Met dank aan de Helios-kliniek in het Duit-
se Krefeld, op zo‘n dertig kilometer van Ven-
lo. Want daar ging de Reuvernaar het afgelo-
pen jaar twee keer onder het mes. „En dat
kan ik iedereen aanraden”, zegt hij enthou-
siast over zijn ervaringen met de Duitse ge-
zondheidszorg. Dat doet Verlijsdonk ook let-
terlijk, zo blijkt. Eén kennis met een knie-
probleem heeft zijn voorbeeld al gevolgd en
is in Duitsland met succes geopereerd. „Een
ander gaat binnenkort”, zegt Verlijsdonk.
Zorgloket Duitsland in het Noord-Limburg-
se Baarlo helpt hen daarbij. „Naar ziekenhui-
zen in België vinden veel mensen zelf hun
weg wel”, stelt Jeroen Van Gastel van het
Zorgloket. „Maar Duitsland is qua zorg niet
zo heel bekend. En de Duitse taal is voor
veel mensen toch een barrière”, verklaart
hij. „Daarom zoeken ze onze hulp.” Voor
die doelgroep besloot Van Gastel in 2009 in
samenwerking met VGZ en de veertig zie-
kenhuizen van de Heliosgroep in Duitsland
het Zorgloket Duitsland op te zetten. „Een
anlaufstelle voor de ziekenhuizen in Duits-
land”, zegt Van Gastel. Wie door zijn of
haar zorgverzekeraar via de wachtlijstbemid-
deling naar het buitenland wordt doorver-
wezen, komt in veel gevallen terecht bij het
kantoor van Van Gastel. Daarnaast kunnen
mensen het Zorgloket ook eigenhandig be-
naderen. Inmiddels zet het servicebureau
van Van Gastel tussen Groningen en Heer-
len jaarlijks zo‘n 1.500 patiënten vanuit heel
Nederland de Duitse grens over. Een derde
van zijn clientèle is afkomstig uit Limburg.
Meer dan een bescheiden kantoor, voorzien
van een paar telefoonlijnen, wat computers
en een fax behelst het Zorgloket overigens
niet. Maar van hieruit plant en regelt Van
Gastel samen met zijn vrouw en een mede-
werker alles wat er komt kijken bij een in-
greep in een Duits ziekenhuis. „Ik kreeg
zelfs een routebeschrijving naar het zieken-
huis in Krefeld”, zegt Verlijsdonk. „En de
tip dat ik voor de auto zo‘n milieusticker no-
dig had, die verplicht is in Duitse steden.”
Eenmaal in het ziekenhuis werd de Reuver-
naar opgevangen door een Nederlands spre-
kende gastvrouw, die hem tijdens zijn be-
zoek met raad en daad terzijde stond bij de
diverse onderzoeken en hielp bij het invul-
len van de formulieren. „Zodat zowel voor
de patiënt als het ziekenhuis alles gestroom-
lijnd verloopt”, zegt Van Gastel.
Over de reden van zijn gang naar Duitsland

is Verlijsdonk klip en klaar. „In Nederland
zou het minimaal vijf maanden gaan duren
voordat ik geopereerd kon worden”, vertelt
hij. Op de golfbaan wees iemand hem op
het Zorgloket. „Ik heb op woensdag gebeld”,
vertelt hij. „Die vrijdag zat ik al bij de dok-
ter in Krefeld. Veertien dagen later kon ik ge-
holpen worden.”
Het veelal geheel ontbreken van wachttij-
den is volgens Van Gastel de voornaamste

M ijnheer Verhoeven, be-
gin 70, zat vorig jaar
op mijn spreekuur en
maakte me deelge-

noot van zijn uitgebreide klachten-
lijst. Vanwege een bijkomende aan-
geboren hartaandoening verwees
ik hem toch maar door naar de in-
ternist. Daar vertelde hij dat hij
naast alle andere kwalen ook last
had van nadruppelen bij het plas-
sen, passend bij een goedaardige
prostaatvergroting, de zogenaamde
‘oude mannenkwaal’.
De internist liet uitgebreid bloed-
onderzoek doen, waaronder ook
naar de PSA (Prostaat Specifiek An-
tigeen), die iets verhoogd was. De
internist stelde hem in alles gerust,
maar liet hem nog wel een keer
voor controle komen na een half
jaar. Op het meegekregen labformu-
lier voor die afspraak had mijnheer
Verhoeven voor de zekerheid zelf
ook maar de PSA-bepaling aange-
kruist. De gedachte prostaatkanker
te hebben, beangstigde hem.
Tja... en toen ging het mis. De
PSA-waarde was nog iets meer ge-
stegen, dus stuurde de internist
hem door naar de uroloog. Die
deed wat hij moest doen: via de
anus nam hij met een naald een
aantal stukjes weefsel weg van de
prostaat voor nader onderzoek.
Een paar dagen later werd meneer
Verhoeven in het ziekenhuis aan
een antibiotica-infuus gelegd, van-
wege een complicatie van het on-
derzoek: een forse prostaatontste-
king, die gevaar opleverde voor
zijn hartkleppen.
Het afgenomen weefsel bleek on-
der de microscoop goedaardig.
Maar dat zegt eigenlijk niks: de kan-
ker kan net zo goed in een ander

stukje prostaat zitten. Geen
diagnose, een hoop ellende en nog
meer onzekerheid.
Mijnheer Verhoeven lijkt slachtof-
fer te zijn geworden van het eigen-
handig invullen van zijn labformu-
lier en van de internist die de
PSA-waarde niet had moeten bepa-
len. Want plasklachten wijzen niet
op prostaatkanker, maar meestal
op een vergrote prostaat, een nor-
maal verouderingsverschijnsel.
Een licht verhoogde PSA past daar
prima bij. Het meten van de PSA is
gewoon geen goed onderzoek om
prostaatkanker op te sporen bij
mensen die niets mankeren of
slechts plasklachten hebben.
Van prostaatkanker ga je niet moei-
lijk plassen. Je merkt er helemaal
niets van, tot er uitzaaiingen zijn
in de botten, meestal de rug. En
zelfs daarmee kun je vaak nog een
aantal jaartjes mee bij juiste behan-
deling.
Op hoge leeftijd heeft bijna iedere
man prostaatkanker. Het ontwik-
kelt zich meestal heel erg lang-
zaam en geeft slechts soms klach-
ten, zodat behandeling vaak niet
nodig is. De meeste mannen over-
lijden mét prostaatkanker, niet áán
prostaatkanker. Helaas krijgt een
enkeling wel een agressieve vorm
die snel verloopt. Maar tot op he-
den bestaat er geen goede onder-
zoeksmethode om die tijdig op te
sporen.
Een PSA-bepaling als algemene con-
trole? Niet doen dus! Want als het
getalletje iets te hoog is, loopt u
het risico verwezen te worden
naar de uroloog. En al zijn onder-
zoek ten spijt, maakt het de kans
dat u aan prostaatkanker overlijdt
niet kleiner.

door Jos van Bemmel

Spreekuur

Via Baarlo

Naar schatting 20.000 Limburgers gaan
jaarlijks voor een geplande operatie of be-
handeling de grens over naar een zieken-
huis in de Duitse of Belgische grensstreek.
Dat blijkt uit een rondgang langs diverse
zorgverzekeraars en deskundigen.
Exacte cijfers zijn volgens woordvoerder
Dennis Verschuren van coöperatie zorgver-
zekeraar VGZ niet voorhanden, omdat zorg-
verzekeraars er allemaal hun eigen registra-
tie op na houden. Ook zijn deze cijfers niet
altijd naar provincie op te splitsen. Verder
lopen er nogal wat declaraties uit het bui-
tenland via het CVZ, het College voor Zorg-
verzekeringen, en die worden dan weer
niet bij de zorgverzekeraars geregistreerd.
Omgekeerd, vanuit België en Duitsland, is

Naar een ziekenhuis in België? Dat durven de meeste
Limburgers zelf nog wel. Maar Duitsland? Toch gaan er

jaarlijks ook een paar duizend Nederlanders naar onze
Oosterburen voor een ingreep. Een groot deel doet dat

met behulp van Zorgloket Duitsland in Baarlo.

20.000 Limburgers

Prostaatkanker

Dankzij twee ‘Duitse’ kunstknieën kan Jan
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reden voor mensen om te kiezen voor een in-
greep in Duitsland. Vooral orthopedische
operaties aan heup en knie zijn populair.
Daarnaast gaan patiënten de grens over voor
specifieke behandelingen of artsen die gel-
den als dé expert in hun vakgebied. Voor reu-
matologische aandoeningen bijvoorbeeld, of
de behandeling van prostaatkanker.
Voor Van Gastel, in Nederland tevens werk-
zaam als forensisch arts, is het bemiddelen

van Nederlanders naar ziekenhuizen over de
grens niks nieuws. Hij deed dat in het verle-
den al als medisch adviseur bij VGZ en werk-
te bij reïntegratiebedrijf TopCare in Venlo,
waar hij jarenlang voor bedrijven sukkelende
werknemers via Duitse ziekenhuizen snel
weer op de been hielp. „Tien jaar geleden
was de wachttijd voor een heup in Neder-
land soms wel negen maanden.” Die tijd is
voorbij. Maar volgens Van Gastel is er een

flinke groep Nederlanders die er bewust
voor kiest om zich in Duitsland te laten be-
handelen. „Omdat ze er in de buurt wonen.
Of omdat ze vinden dat de zorg er beter is”,
zegt Van Gastel. En ook nog steeds vanwege
de wachttijden in Nederland. „Wat dat be-
treft verandert de perceptie van de patiënt
mee met het afnemen van de wachttijd”,
zegt hij. „Nu vinden we zes weken wachten
vaak al te lang.” En dan is Duitsland een

mooie oplossing. „Daar lig je met een beetje
mazzel binnen twee weken op de operatieta-
fel”, verzekert Van Gastel.
Hoe dat kan? Volgens Van Gastel is daar niet
één antwoord op te geven, maar heeft dat te
maken met de opzet van het totale Duitse
zorgsysteem. Zo is er in Duitsland bijvoor-
beeld gewoonweg meer ziekenhuiscapaci-
teit. En is de helft van de specialisten er vrij
gevestigd, met een eigen praktijk buiten het
ziekenhuis. „Waardoor er veel minder druk
op de ziekenhuizen ligt.” Maar de belangrijk-
ste reden is volgens Van Gastel simpelweg
dat er veel marktgerichter gewerkt wordt. Ze-
ker de helft van de grote ziekenhuizen in
Duitsland is niet in handen van de overheid,
maar van private investeerders. Zo ook de
ziekenhuizen van de Heliosgroep, die mid-
dels een promotievrachtwagen en andere re-
clame steeds nadrukkelijk klanten werft in
Limburg. „Die zien patiënten uit Nederland
graag komen”, zegt Van Gastel. „Puur voor
de omzet.” Het is ook die Heliosgroep die de
service van het Zorgloket van Van Gastel sa-
men met zorgverzekeraars als VGZ, ONVZ
en de Amersfoortse financiert.
Als we de lovende kritieken en ervaring van
patiënten op de website van het Zorgloket
mogen geloven, heeft het hen in Duitsland
in elk geval aan niets ontbroken. Sterker
nog: soms krijg de patiënt er zelfs méér
waar voor zijn geld. „Veel ingrepen zijn in
Duitsland goedkoper dan in Nederland”,
zegt Van Gastel. „En sommige zorgverzeke-
raars gebruiken het geld dat ze besparen om
hun klanten wat extra’s te bieden.” Zoals de
revalidatie van drie weken in een daarvoor
gespecialiseerde kliniek. „In Duitsland is dat
een vaste gewoonte na een knie- of heup-
operatie”, zegt Van Gastel. Jan Verlijsdonk
verbleef drie weken in zo‘n kliniek in het
Sauerland. „Oefenen, voorlichting, thera-
pie”, zegt hij over zijn herstelprogramma.
„Toen ik thuiskwam, had ik al geen krukken
meer nodig.” Weliswaar volgde nog een ver-
volgbehandeling bij een fysiotherapeut in
Nederland. „Maar toen kon ik al lopen en
fietsen. Zonder problemen.” Mede dankzij
dat snelle herstel na de eerste operatie kon
Verlijsdonk ook binnen afzienbare tijd weer
terug naar Duitsland voor zijn tweede knie.
„In totaal ben ik met de vervanging van die
twee knieën dik een half jaar doende ge-
weest”, zegt hij. „In Nederland had dat me
een jaar gekost.”
Omdat relatief veel Noord-Limburgers ge-
bruikmaken van de zorg in de voor hen na-
bijgelegen Helioskliniek in Krefeld, heeft de
krant het VieCuri-ziekenhuis in Venlo diver-
se keren om commentaar gevraagd. Met na-
me vanwege de wervende manier waarop
de Helioskliniek (onder meer met een be-
stickerde stadsbus) zich al enige tijd aan de
Nederlandse kant van de grens profileert, en
de gevolgen die dat mogelijk voor het Ven-
loose ziekenhuis heeft. Het VieCuri ont-
houdt zich van commentaar.

Dit was de laatste aflevering van de serie Zorg
zonder grenzen.

INS KRANKENHAUS

er nauwelijks zorgtoerisme naar Nederland.
Mede omdat Belgische en Duitse verzeke-
raars daar vanwege de relatief hoge zorgkos-
ten in Nederland niet erg happig op zijn.
„Waarom zouden ze ook”, zegt Deon van de
Berk, coördinator buitenlandzorg van coöpera-
tie VGZ, over de afwezigheid van onze buren.
„Ze hebben in eigen land nauwelijks wachtlijs-
ten en de zorg is er nog goedkoper ook.”
Wie voor zorg naar het buitenland wil, doet
er goed aan daarover vooraf informatie in te
winnen bij zijn of haar verzekeraar. Soms
moet via een speciaal formulier toestemming
gevraagd worden. Maar veel verzekeraars,
waaronder VGZ en CZ, hebben afspraken en
overeenkomsten met de buitenlandse zieken-
huizen in de grensregio. De zorgverzekeraars

zien dat vooral als service aan hun klanten.
Vanwege Europese regelgeving zijn zij overi-

gens ook verplicht om verzoeken voor zorg
in het buitenland te honoreren. De regel is
dat voor de vergoeding van de kosten het ta-
rief in eigen land wordt gehanteerd. In het ge-
val van Belgen en Duitsers houdt dit in dat zij
door de relatief dure zorg in Nederland vaak
niet alles vergoed krijgen en zelf moeten bij-
betalen.
Wie gebruikmaakt van zorg in het buitenland
moet er rekening mee houden dat soms de
aansluiting met bijvoorbeeld thuiszorg in Ne-
derland niet helemaal soepel verloopt. Ook
kunnen indien er een nabehandeling in een
Nederlands ziekenhuis nodig is, problemen
ontstaan vanwege de vrees voor een (buiten-
landse) besmetting met de ziekenhuisbacte-
rie MRSA.

jaarlijks voor geplande zorg en operaties de grens over

De bestickerde Helios-bus in de regio Venlo.

Verlijsdonk uit Reuver weer helemaal losgaan op de golfbaan in Herkenbosch.  foto Maartje van Berkel
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