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niet
hier
luisteren
"Artsen
naarhunPati6nten"L-G eo r g in aHooplot-Levis
laat zich niet z o ma a ra f wimp e le n .Nle t door een huisarts,niet doo r e e n o n c o lo o g
e n o o k nie t door CZ. Haarvasthoude n d h e id
wo rd t
d o o r so m migenmisschienals irritant e rv a re n .Ma a r
h a d Ge o r g inazich andersopgesteldd, a n h a d h a a r
m a n m isschiennu niet meer qeleefd .

Tweegrotemappenmet medischedossiers
heeft Georginain haar woning in Purmerend
op tafel liggen.Zehaalt er eenrapportuit van
BestDoctors,die de behandelingvan de prostaatkanker van haar echtgenootheeft gedvalu
eerd.Uit het rapportblijkt dat de behandeling
die mijnheerHooplottot nu toe heeftgehad,
de juisteweg is geweest.
Die behandelingheeft
hij niet te dankenaande gezondheidszorg
in
Nederland,zegtGeorgina."Ik vraagme af wat
er mis is in dit land",verzuchtze.'Artsenluis
terenhier niet naarhun patienten,zebeoefenen hun vak vaak niet met liefde. In Belgi6en
Duitslandis dat heelanders."
VECHTEN
De ervaringendie Georginaheeftmet eenaan
tal Nederlandsezorgverlenerszijn dan ook
opvallend.Het wasbegin zoo8,toen bij haar
man werd vastgesteld
dat ziin PSA-gehalte
te
hoog was.PSAstaatvoor ProstaatSpecifiek
Antigeen en is een graadmetervoor afwijkingenaande prostaat."De huisartszei dat we
ons geenzorgenhoefdente makenen dat we

overeenhalfjaar moestenterugkomen.Dat
wilde ik niet.Ik rnoestechtvechtenvoor een
verwijsbrief."In het ziekenhuisconcludeerde
de artsdat het om eenontstekingging."Maar
ik vertrouwdehet niet en wilde eensecond
opinion."Die kregenze en in eenanderziekenhuisbleekhet toch om prostaatkanker
te
gaan.Het zou volgensde artsenniet levensbe
dreigendzijn en daaromwerdvoorgesteld
af
te wachtenen de ontwikkelingvan de kanker
nauwlettendte volgen.MaarGeorginahad
inmiddelsop internetgelezenover de mogelijkheden van behandelenvan prostaatkanker.
"lk had gelezenover de Da Vinci Robot,waar
meeprostaatkanker
in het buitenlandwordt
behandeld.Ddt wilde ik voor mijn man ook."
GEEN NUN4MIR
Eentelefoontjenaarhet ziekenhuisin het
DuitseC ronau (netoverde grensbij Ensche
de)leverdebinnentien m inuteneenafspraak
op voor de volgendedag."Voorhet eerstvoeldenwij onsgeennummer,waser geenafstand
...i.
tussenonsen de artsen.We kregennormaal
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antu,oordop 0nzevragen",
vcrteltCrorgina.
Dc r.r'achttijd
voor de behandclmethodr:
bleek
i n lSrugge
daarzesweken.In eenziekenhuis
kondenze veelsnellerterecht."Deoncoloog
in Bruggeu asechtccn schat,hij steldcons
helt mlal grruct. ln no timt'l:g miinheer
Hooplotop dr operatietafeJ.
Naafloophaddr:
oncoloogtegenhcm gezegd
dathij zijn r.rouw
dankbaarnroestzijn."Hij zei:Alsu hiermcc
tot clczonrerrr asb)ijvenrondlopen,
s eetik
nict \\,ater zou zijn gcbeurd."

op.I)aaromhadzeop eigeninitiaticfde af
ge
sprakenin dr buitenlandse
ziekenhuizen
maakt.Zt hadde rekcningrnuit Duitslandrn
Belgi€naarOZgcstuurd,
ervJnuitgJJndedat
dezcgenoon vergocdzoudrnl orden.\bor dic
uit BclgiihlL'ckd.rtinderd:.rJzo tc ziin.mrrr
"N4en
dc l)uitserekeningu'erdniet bctaald.
dcLJ heelLrg moeiliik. HL,t\\J- erht de druf
pel dic deemmerdeedoverlopen,
zcgtGeor
"lk
gina. rvcrdergboos.Ik vonddat diereke
n ing betaaldmoestworden,andcrshad(lZ
mJJr( r|,r,r moelUn/orEenJ:l miir man in
goedgeholpenu erd."
Nr:derJand

Gcorginahadeerdrral eenmail gestuurdnaar
CZ,u.rarzc sindsr 999hun zorgvcrzckering
heeftlopen.NIaarze kreegdaargeenreactie
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Gcorginawasvlak voorde operatirvanhaar

man benaderddoor eenverpleegkundige
van
Zorgservice
van CZ.Dezeboodexcusesaan
voor het feit dat CZ niet had gereageerd
op de
"lk voeldemij voorhet
mail van Ceorgina.
eerstbegrepen.lk werd niet afgeblaft,
zebleef
rustig,moestzich natuurlijk aanhet protocol
houden,maarmaakteme het niet moeilijk."
Zorgservice
brachtGeorginaook in contact
met BestDoctors."Omdatik zoveelklachten
had over het Nederlandse
zorgsysteem,
stelde
Zorgservice
voor dat ik dezezou voorleggen
aanBestDoctors.Alle gegevens
werdenopgevraagd,ik ben door eenstuk ofvier artsenge
beld.Het wasechteenluxe omdarer arrsen
warendie echtnaarmijn klachtenluisterden."
Uiteindelijkbleekdat de verwijsbriefvande

huisartswaarGeorginazoveelmoeitevoor
hadmoetendoen,ook voldoendewasvoor
vergoedingvan het onderzoekin het Duit
seziekenhuis.De rekeningwerdbetaald.
Georginais tevredenoverhoe CZ,en met
namede verpleegkundige
vanZorgservice.
met haarklachtenis omgegaan.
"Deverpleegkundigekrijgt van mij eennegen.
BestDoctorszou ik zelfsmeerdan eentien
willen geven."o
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