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IN EEN MUM
VAN JE HERNIA AF
bij de neurochirurg
Voor het opereren van een rughernia
bestaan in Nederland lange wachtlijsten.
In de Keulse MediaPark Klinik kun
je binnen enkele dagen terecht. De
in Swalmen geboren neurochirurg
Patrick Simons legt uit wat de verdere
voordelen zijn van een operatie in zijn
privékliniek. Rugpijn hoort bij het leven,
zegt neurochirurg Patrick Simons (57),
gespecialiseerd in wervelkolomchirurgie.
“Als je bijvoorbeeld een hele dag in de
tuin hebt gewerkt of je hebt iemand helpen
met verhuizen, is het heel normaal als je
de volgende dag wat last van je rug hebt.
Meestal is dat geen hernia maar gewoon
‘spit’ dus dat ongemak verdwijnt binnen
de kortste keren.”
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PIJN
Ook een rughernia is volgens Simons in
principe een normaal verschijnsel. “Een
tussenwervel laat op die manier als het
ware een beetje druk vrij als de druk in die
tussenwervel te groot wordt. Een deel van de
kauwgomachtige kern komt dan naar buiten.
Het uitgeperste stukje kern kan tegen een
zenuw drukken en pijn veroorzaken. In veel
gevallen droogt het stukje weefsel langzaam
maar zeker in waardoor de druk op de zenuw
na verloop van tijd afneemt of helemaal
verdwijnt.”
Soms neemt de uitstralingspijn echter niet
af. Dat is méér dan vervelend! Ook kan
de zenuw zozeer in de verdrukking komen
dat er verlammingsverschijnselen optreden
of dreigen te ontstaan. In andere gevallen
verdraagt de patiënt de pijn niet of kan hij of
zij het zich eenvoudig weg niet veroorloven
om wekenlang niet te werken en zo de hernia
de kans te geven om natuurlijk te herstellen.
In dit soort gevallen komt een operatie om de
hoek kijken. Wijst een MRI-scan uit dat een
operatie inderdaad een optie is, dan duurt het
in de praktijk helaas vaak nog weken, soms
zelfs een paar maanden voordat ergens in
Nederland plek is.
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MICROCHIRURGIE
Een operatie in de gespecialiseerde neurochirurgische praktijk van Patrick Simons
in Keulen biedt dan uitkomst. Hier werken
25 mensen, onder wie drie neurochirurgen.
Een optimale organisatie en logistiek in deze
private kliniek maken het mogelijk dat je op
heel korte termijn geholpen kunt worden,
indien nodig al de volgende dag. Een extra
voordeel is dat je van de microchirurgische
ingreep die Patrick Simons en zijn medewerkers uitvoeren binnen de kortste keren
herstelt. Vijf uur na de operatie staan de patiënten alweer op de been!
HOE IS DAT
MOGELIJK?
Simons: “Met
behulp van
microchirurgie
verwijderen wij
enkel en alleen
het uitgetreden
weefsel. We
maken een
sneetje van
hooguit een
paar centimeter
en beschadigen
het overige
weefsel zo min
mogelijk. Er is
maar één enkele
hechting nodig
om het wondje
te dichten. Van
de tussenwervel blijven we zoveel mogelijk
af om instabiliteit van de wervelkolom te
voorkomen. Doordat we uiterst gericht en
nauwkeurig opereren, duurt de operatie
doorgaans wat langer dan bij de conventionele
operatietechniek, maar het grote voordeel is
dat de patiënt heel snel herstelt, zodat die zijn
normale leven ook snel weer op kan pakken.
De kans dat er opnieuw een hernia ontstaat is
bij deze methode overigens niet groter dan bij
andere technieken.”

ERVARING
“Een andere voordeel van onze praktijk is
dat wij gespecialiseerd zijn in deze operatie’’,
vervolgt de neurochirurg, die jaarlijks vele
honderden hernia’s opereert. “Geen twee
hernia’s zijn precies hetzelfde. Saaie routine
wordt de operatie daardoor nooit. De dagelijkse ervaring
die wij hebben
zorgt er juist
voor dat we snel
doorzien wat
de beste aanpak
van elke hernia
is. Daardoor
verbeteren wij
ons nog steeds,
zelfs na twintig
jaar ervaring.”
De kliniek
van Patrick
Simons heeft
steeds meer
Nederlandse
klanten; bijna
de helft van de
1200 ruggen die
Simons en zijn
medewerkers
vorig jaar opereerden, waren Nederlands.
Veel Nederlandse ziektekostenverzekaars
vergoeden de operatie in Keulen, omdat de
kosten gelijk of zelfs lager zijn dan de kosten
voor een operatie in een Nederlands ziekenhuis. Nederlandse herniapatiënten hoeven in
eerste instantie niet naar Keulen om te laten
onderzoeken of hun hernia te opereren is. Zij
kunnen voor een eerste consult ook terecht
in Meditta Medisch Centrum in Echt (0475384 150), waar de neurochirurg regelmatig
spreekuur houdt. Ook in Venlo in Vividus
Centrum voor Gezondheid ( 077-3201919) is
er een spreekuur.

POSITIEF
Nederlandse huisartsen reageren in toenemende mate positief op de aanpak van Patrick
Simons en zijn team. “Zij waarderen het snelle
contact en daarmee de duidelijke respons
over hoe het met de patiënt verder gaat.” Nóg
belangrijker zijn natuurlijk de reacties van de
patiënten zelf, die na een operatie in Keulen
heel snel weer mobiel en vooral pijnvrij
zijn. Niet voor niets geven patiënten Patrick
Simons op www.zorgkaartnederland.nl een
9,8! Kijk voor ervaringen van patiënten op
die website en zoek dan bij ‘beroepen’ onder
‘neurochirurg’ en klik vervolgens op ‘Simons
P.J.G.P.’.

EEN OPTIMALE
ORGANISATIE
EN LOGISTIEK IN
DEZE PRIVATE
KLINIEK MAKEN
HET MOGELIJK DAT
JE OP HEEL KORTE
TERMIJN GEHOLPEN
KUNT WORDEN,
INDIEN NODIG AL DE
VOLGENDE DAG
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VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.HERNIA-WEG.NL
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