‘Ik functioneer weer en ben eindelijk van die ellendige pijn af’
kunnen gaan herstellen.’
Rugklachten zijn niet altijd te wijten aan een hernia. ‘Het is volstrekt
normaal als je na een dag verhuizen of in de tuin werken last hebt
van je rug. We noemen dat spit, iets wat vanzelf overgaat. Een eerste
symptoom van een hernia is een aanhoudende pijn in een van
de benen of armen. In principe is een rughernia ook een normaal
verschijnsel. Als de druk op een tussenwervel te groot wordt, dan
komt een deel van de kauwgumachtige kern naar buiten. Dat drukt
tegen de zenuw en veroorzaakt pijn. In veel gevallen droogt dat stukje
kauwgum uit en neemt de pijn weer af. Een ingreep is dan niet nodig.’

Herniaspecialist Patrick Simons
behandelt in Keulen rugklachten

’Niet wachten op
uitvalsverschijnselen’
De Limburgse neurochirurg drs. Patrick Simons houdt al vele jaren praktijk in de MediaPark Klinik in het Duitse Keulen. Hij
geldt als dé specialist op het gebied van herniaoperaties. Steeds meer Limburgers vinden de weg naar zijn praktijk, mede
omdat hij een uitstekende score behaalt op ZorgkaartNederland.
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Tegen het einde van 2016 loopt Rob Habets (47) uit Born al weken
rond met ernstige rugklachten. Zware pijnstillers hebben nauwelijks
effect, de pijn wordt erger en erger en straalt intussen uit naar het
rechterbeen dat af en toe zelfs uitvalt. Zijn huisarts verwijst hem naar
Patrick Simons, neurochirurg in de MediaPark Klinik in Keulen en
gespecialiseerd in herniaoperaties. Een consult is snel gepland; binnen
een week is er ruimte. Een dag na de diagnose, hernia, ligt Rob op de
operatietafel en weer een dag verder mag hij naar huis. Pijnvrij.
VIJF UUR
‘Ik werd op dinsdag geopereerd en vijf uur later was ik weer mobiel’,
kijkt Rob Habets terug op de ingreep. ‘Ongelooflijk hoe snel ik weer
mocht lopen. Woensdag was ik weer thuis. De pijnklachten waren
helemaal verdwenen en de uitvalverschijnselen ook. We zijn nu een
paar maanden verder en met mijn rug is alles in orde. Heel soms heb
ik nog een lichte tinteling in mijn rechterbeen, dat is alles. Ik ben zo

‘Indien nodig opereer ik meteen’
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blij als een kind. Ik functioneer weer en ben eindelijk van die ellendige
pijn af.’
Patrick Simons glimlacht. Hij kent het verhaal. Al bijna twintig jaar
verlost hij in de hypermoderne MediaPark Klinik in Keulen honderden
mensen van hun herniaklachten. Ongeveer de helft van hen komt
uit Nederland, vooral uit de Limburgse grensstreek. ‘Na een MRI-scan
en neurologisch onderzoek werd duidelijk dat het bij Rob inderdaad
om een hernia ging. En een forse ook; hij had een uitstulping van
maar liefst drie centimeter bij een tussenwervelschijf. Die drukte
dusdanig tegen een zenuw dat er behalve pijn ook sprake was van
uitvalverschijnselen. Ernstig dus, met kans op blijvende beschadiging
van de zenuw. Daarom heb ik Rob meteen op de operatielijst geplaatst.’
BEKNELLING
De volgende dag al wordt Rob Habets onder volledige narcose
geopereerd. Het is een minimaal-invasieve operatie, via een klein
sneetje dus, waarbij Patrick Simons met behulp van de microscoop
minutieus de hernia verwijdert. ‘De beknelling van de zenuw wordt
opgeheven waardoor de pijn verdwijnt én de uitvalverschijnselen

ALARMBELLEN
Als de uitstralingspijn aanhoudt en er uitvalverschijnselen ontstaan,
dan komt een herniaoperatie wel in beeld. ‘Dat wijst er mogelijk
op dat er in de rug een zenuw heftig bekneld zit. Dan gaan bij ons
alle alarmbellen rinkelen. Al dan niet opereren hangt af van drie
factoren. Om te beginnen moeten oorzaak - beknelde rugzenuw en gevolg - pijn en uitvalsverschijnselen in been of arm - bij elkaar
passen. Verder kijk ik naar de levenskwaliteit van de patiënt als gevolg
van de hernia. Valt er mee te leven of barst hij van de pijn en heeft
hij ernstige uitvalverschijnselen? Ook speelt mee of de patiënt het
zich kan veroorloven om maanden of misschien wel een jaar niet te
werken om zo de hernia te laten herstellen. Tot slot moet ik de vraag
beantwoorden of er wel of geen verbetering in het klachtenpatroon
mogelijk is door middel van een operatie. Ook weeg ik de risico’s af
van een operatie in het kader van eventuele andere aandoeningen
zoals een hartkwaal. Wanneer ik die vragen beantwoord heb, neem ik
weloverwogen het besluit om wel of niet te opereren. In het geval van
Rob was het duidelijk dat een operatie een goede optie was om hem
van zijn klachten af te helpen.’
PIJN
‘De pijn was niet te harden’, bevestigt Rob Habets. ‘Op een schaal van
nul tot tien een dikke acht. Ik kon niets meer door de pijn. Ik slikte zware
pijnstillers. Niet alleen had ik door krachtverlies uitvalverschijnselen
aan het rechterbeen. Van werken was al helemaal geen sprake meer.
De behandeling in de MediaPark Klinik in Keulen was super. Er zijn
heel korte lijnen tussen dokter en patiënt. Patrick communiceerde

heel duidelijk en helder met me over de operatie. Je bent hier geen
nummer, maar echt een individuele patiënt. Persoonlijke aandacht
staat hier voorop. Ik ben vol lof over de algehele gang van zaken
rondom mijn operatie. Wat ben ik blij dat dat allemaal achter de rug is.
Ik ben weer fulltime aan het werk als automonteur. Maar maak me wel
een beetje zorgen over die tintelingen.’
ZENUW
Niet nodig, zegt de in Swalmen geboren specialist die na zijn studie
Medicijnen in Nijmegen in het Duitse Münster afstudeerde als
neurochirurg. ‘Een beknelde zenuw is in meer of mindere mate
beschadigd. Wanneer de zenuw weer vrij in de rug ligt, nemen
de uitvalverschijnselen af of verdwijnen helemaal. De tintelingen
in het been na drie maanden zijn nog restverschijnselen van de
zenuwbeschadiging. Die kunnen op termijn helemaal verdwijnen.’
De MediaPark Klinik in Keulen is een privékliniek waar diverse
specialismen worden aangeboden, waaronder orthopedie (knie,
heup en schouder), radiologie, anestesie en interne geneeskunde. De
kliniek beschikt over zes operatiekamers, een diagnostisch centrum,
fysiotherapie en vijfendertig suites waar patiënten worden verzorgd
en herstellen na een ingreep. Een groeiend aantal Nederlandse
patiënten weet inmiddels de weg naar Keulen te vinden, vooral naar
de praktijk van herniaspecialist Patrick Simons.
SNEL
Hij wijst op het verschil tussen de Nederlandse en de Duitse aanpak.
‘In Nederland zijn de chirurgen eerder afwachtend als het gaat om een
herniaoperatie. Ze wachten vaak totdat uitvalverschijnselen optreden
en zelfs dan nog komen herniapatiënten op een wachtlijst te staan.
Dat is niet zonder risico. Ook al zou je bij uitval direct opereren, dan
is het maar afwachten of die uitval weer herstelt. In Duitsland niets
van dat alles. Wanneer hier de diagnose hernia eenmaal duidelijk is
gesteld en er geen verbetering in zit, wordt er minimaal-invasief met
de microscoop geopereerd. Indien mogelijk wanneer er nog geen
uitvalverschijnselen zijn opgetreden en de patiënt alleen de heftige
pijnklachten heeft. Als neurochirurg ben ik aanhanger van de Duitse
methode.’

Meeste verzekeraars
vergoeden behandeling
Onderzoeken en behandelingen door Patrick Simons in de MediaPark
Klinik in Keulen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Wel
is een verwijzing van de huisarts vereist.
Nederlandse patiënten kunnen voor een eerste consult ook terecht
bij het Meditta Medisch Centrum in Echt of het Vividus Centrum voor
Gezondheid in Venlo. Daar houdt Patrick Simons regelmatig spreekuur.

MediaPark Klinik
Im MediaPark 3 • 50670 Keulen
T 0049 - 22 197 97 345 • I www.mediapark-klinik.de
Meer informatie over de praktijk van drs. Patrick Simons in Keulen vindt u op www.hernia-weg.de of op www.
ruecken-doc.de. ZorgkaartNederland is te vinden op www.zorgkaartnederland.nl.
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