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Medisch
Een nekhernia is pijnlijk. Normaal
functioneren is bijna onmogelijk
en werken al helemaal niet. Als de
klachten niet verdwijnen, is een
operatie vaak de enige oplossing.
De in het Duitse Keulen gevestigde
kliniek van de Limburgse neurochirurg drs. Patrick Simons is
gespecialiseerd in de ingreep.
Door Jos Cortenraad | Foto’s Henry Peters

Herniaspecialist Patrick Simons behandelt in Keulen rug- en nekklachten
Marita Weerts uit Baexem weet nog goed hoe bij haar de nekhernia
toesloeg. ‘Vijf jaar geleden, bij de kapper’, zegt ze. ‘Ineens schoot
de pijn in mijn nek en schouder. Een spiertje verrekt, dacht ik nog,
maar in de dagen erna werd het erger en erger. Ik kreeg een doof
gevoel in de vingers van één hand. Tijd om naar de huisarts te gaan.’
Deze constateert een nekhernia en schrijft fysiotherapie voor. Als er
na twee maanden geen verbetering optreedt, stuurt ze Marita voor
een MRI-scan naar Meditta in Echt en vervolgens naar de kliniek
van Patrick Simons in Keulen. Deze adviseert een operatie en na
een second opinion in Rijswijk gaat het snel. ‘Op 6 april hebben
we in Keulen alles besproken, op 13 april zijn alle voorbereidende
onderzoeken gedaan en een dag later lag ik om acht uur ’s ochtends
op de operatietafel. De dag erna kon ik naar huis. Na zes weken heb
ik mijn werk in de zorg weer voorzichtig hervat. We zijn nu vijf jaar
verder en ik heb nooit meer last gehad.’
BEGELEIDING
Marita Weerts is vol lof over de behandeling en de ingreep door
dokter Beriicha, een collega van Patrick Simons. ‘Absoluut. De
begeleiding was perfect, mijn man en mij is alles heel goed uitgelegd.
Pijn heb ik amper gehad na de operatie, terwijl het toch een flinke
ingreep was. De hernia is verwijderd en er is een implantaat in plaats

van de tussenwervelschijf gezet. De kliniek is hypermodern met luxe
kamers, goed eten en uiterst vriendelijk personeel. En heel schoon,
iets waar ik als zorgdeskundige natuurlijk op let. Ook de nazorg was
uitstekend. Onze verzekeraar heeft alles vergoed. Ik kan het iedereen
aanraden.’
UITSTULPING
Patrick Simons verlost met zijn team al sinds 1998 in de MediaPark
Klinik in Keulen mensen van hun herniaklachten. Ongeveer de helft
van hen komt uit Nederland, vooral uit de Limburgse grensstreek.
Patrick Simons: ‘Net als bij een hernia onder in de rug is bij
een nekhernia sprake van een uitstulping van de tussenwervelschijf.
Patiënten ervaren een scherpe, snijdende pijn in de nek die naar de
arm uitstraalt, eventueel met een doof of prikkelend gevoel. Waar
bij een rughernia alleen verlammingsverschijnselen in de benen
kunnen optreden, kan een nekhernia zorgen voor functieverlies in
de armen én benen. In Duitsland wachten we liever niet tot het zover
is. Wanneer hier de diagnose hernia eenmaal duidelijk is gesteld
en er geen verbetering in zit, wordt er minimaal-invasief onder de
microscoop geopereerd. Zo is het ook bij mevrouw Weerts gegaan.’

Spreekuren in Echt en Venlo
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.
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.

MediaPark Klinik
Im MediaPark 3 • 50670 Köln
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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