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!
Nijmegen,!11!december!2013!
!
Geachte!mevrouw!Schippers,!
!
Graag!vraag!ik!uw!aandacht!voor!een!onaanvaardbare!gang!van!zaken!waar!inmiddels!duizenden!
Nederlanders!de!dupe!van!zijn,!omdat!CVZ!en!zorgverzekeraars!categorisch!weigeren!de!
noodzakelijke!zorg!te!verlenen!die!binnen!handbereik!ligt,!én!die!ze!redelijkerwijs!toekomt.!Het!
betreft!hernia’s!(HNP)!waarbij!de!reguliere!wetenschap!doorgaans!Gen!ten!koste!van!veelG!niet!verder!
komt!dan!‘uitbehandeld’!of!‘onbehandelbaar’,!waar!de!reeds!lang!bestaande,!internationaal!
beproefde!en!uitermate!effectieve!alsmede!kostenbesparende!PTEDGtechniek!deze!patiënten!wél!Gen!
aantoonbaarG!van!dienst!is,!zo!leert!de!praktijk.!Een!dagelijkse!praktijk!die!het!helaas!tegen!een!
discutabele!theorie!moet!afleggen,!voornamelijk!vanwege!een!‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’!die!
in!dezen!niet!alleen!achterhaald!is,!maar!ook!op!oneigenlijke!gronden!slechts!de!belangen!van!CVZ,!
zorgverzekeraars,!alsmede!met!de!PTEDGtechniek!concurrerende!beroepsgroepen!dient.!Zowel!de!
Nationale!Ombudsman!als!het!Gerechtshof!Amsterdam!hebben!het!CVZ!op!tal!van!punten!
gecorrigeerd,!al!is!daar!nog!steeds!geen!gevolg!aan!gegeven.!Het!verweer!van!CVZ!bestaat!uit!een!
voorspelbaar!advies,!dat!recent!is!uitgekomen,!en!waarin!geen!middel!wordt!geschuwd!om!
doorontwikkelingen!als!de!PTED!te!boycotten,!ten!gunste!van!bestaande!belangen.!Een!schandalige!
zaak,!omdat!CVZ!met!in!haar!kielzog!de!zorgverzekeraars!aldus!duizenden!patiënten!veroordeelt!tot!
een!uitermate!pijnlijk!leven,!met!kans!op!uitvalverschijnselen!en!rolstoelgebruik.!Tevens!als!
onaanvaardbare!kostenpost!voor!de!maatschappij!te!beschouwen,!en!Gparadoxaal!genoegG!ook!voor!
de!verzekeraars!die!de!PTED!doelbewust!declasseren.!
Reden!voor!één!patiënt!om!deze!handelwijze!met!succes!bij!de!rechter!aan!te!vechten!(ASRGarrest!
A’dam!in!december!’12),!en!voor!ondergetekende!om!dat!eveneens!te!doen,!in!een!inmiddels!ruim!
zes!jaar!(!)!durende!rechtsgang!tegen!Menzis.!Het!zal!geen!toeval!zijn!dat!het!eenzijdige!(de!
invalshoek!van!dr.!Iprenburg!werd!gemarginaliseerd),!onzorgvuldig!samengestelde!en!op!belangrijke!
punten!qua!bewijsvoering!mank!gaande!CVZGadvies!verschijnt!met!een!Gbelangen!contrasterendeG!!
rechterlijke!uitspraak!in!het!vooruitzicht.!
Het!heeft!er!alle!schijn!van!dat!zowel!CVZ!als!zorgverzekeraars!laakbaar!én!verwijtbaar!handelen,!
reden!waarom!ik!u!wil!verzoeken!deze!onoirbare!praktijken!aan!een!grondig!onderzoek!te!
onderwerpen,!met!tevens!als!doel!de!PTEDGtechniek!tot!het!basispakket!toe!te!laten,!als!zijnde!
minimaal!gelijkwaardig!aan!de!wél!vergoede,!maar!evenmin!tot!de!stand!der!wetenschap!en!praktijk!
gerekende!MED!/!MTDGtechnieken.!
Ter!toelichting!dient!het!volgende.!
!
Algemeen'+'begrippen'
CVZ!en!zorgverzekeraars!verschuilen!zich!tot!heden!achter!een!‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’!die!
aantoonbaar!en!zelfs!wereldwijd!achterloopt,!door!o.m.!beproefde,!dringend!noodzakelijke,!en!
uiterst!effectieve!ontwikkelingen!als!de!endoscopische!herniaoperatie!volgens!de!PTEDGtechniek!
(Percutane!Transforaminale!Endoscopische!Discectomie,!in!het!buitenland!bekend!als!TESSYS)!als!
verzekerde!zorg!buiten!te!sluiten.!Een!onmiskenbaar!door!de!(met!de!PTED!concurrerende)!
beroepsgroepen!neurologen!en!neurochirurgen!(vertegenwoordigd!door!resp.!de!DSS!(Dutch!Spine!
Society)!en!de!NVvN!(Ned.!Ver.!Voor!Neurochirurgie))!alsmede!orthopeden!(vertegenwoordigd!door!
de!NOV!(Ned.Orthopedische!Vereniging)!!aangestuurd!proces,!gesanctioneerd!door!het!CVZ!(College!
van!Zorgverzekeraars),!uitvoerend!orgaan!van!uw!ministerie.!De!DSS!(Dutch!Spine!Society)!bestaat!
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uit!leden!van!de!NVvN!en!de!NOV.!!De!transforaminale!techniek!is!in!1975!al!Gonafhankelijk!van!
elkaarG!door!de!Japanner!Hijikata!en!de!Amerikaan!Kambin!beschreven/gepubliceerd.!In!1989!is!de!
techniek!door!dr.!Hoogland!!van!de!Alpha!Klinik!in!München!gemodificeerd,!en!werd!aldaar!
uitgevoerd!op!>10.000!herniaG/stenosepatiënten,!met!een!succespercentage!van!meer!dan!90%.!In!
Nederland!heeft!orthopedisch!chirurg!dr.!Iprenburg!zich!Gals!enige!in!ons!landG!bij!dr.!Hoogland!in!
deze!techniek!(in!ons!land!PTEDGtechniek!genoemd)!gespecialiseerd,!en!er!sinds!2004!meer!dan!1800!
operaties!mee!verricht.!
Onder!auspiciën!van!ir.!H.!Zwetsloot!is!enkele!jaren!geleden!een!‘Gedupeerdengroep’!opgericht,!
bestaande!uit!exGpatiënten!van!dr.!Iprenburg!die!zich!verenigden!om!de!PTEDGmethode!vergoed!te!
krijgen.!De!groep!is!nog!steeds!groeiende!en!telt!inmiddels!670!leden,!zowel!collectieveG!als!
groepsprocessen!(class!action)!zijn!in!voorbereiding,!maar!zouden!bij!een!afdoende!beleid!overbodig!
moeten!zijn.!
De!zichzelf!toegeëigende!suprematie,!en!daaruit!voortvloeiende!arrogantie!van!zorgverzekeraars,!is!
inmiddels!dermate!buitenproportioneel!dat!niet!alleen!FBTO,!maar!ook!andere!verzekeraars!als!
Interpolis!par.!4.9!van!het!A’damse!ASRGarrest!terzijde!leggen,!door!dit!te!omzeilen!met!een!‘eigen!
onderzoek’!om!te!bepalen!of!de!PTED!internationaal!gebruikelijk!is,!uit!te!voeren!door!hun!medisch!
adviseurs.!Een!onmogelijke!én!zorgelijke!situatie,!want!waar!het!CVZ!al!niet!voldoet!aan!de!criteria!
die!indertijd!in!het!SmitsGPeerbooms!arrest!zijn!aangelegd,!kan!een!eenvoudig!medisch!adviseur!van!
een!zorgverzekeraar!dat!al!helemaal!niet,!terwijl!de!internationale!consultatie!van!gezaghebbende!
meningen!van!specialisten!wederom!wordt!genegeerd.!
De!rol!van!de!diverse!partijen,!alsmede!de!rechtsongelijkheid!met!de!door!zorgverzekeraars!wél!
vergoede,!maar!evenmin!onder!de!stand!der!wetenschap!en!praktijk!vallende!MED!/!MTDG
technieken,!en!ook!de!Internationale!Gebruikelijkheid!wordt!verderop!belicht.!!
!
Verantwoordelijke'instanties'
Het!volgende!relaas!staat!model!voor!een!onverkwikkelijke!gang!van!zaken,!waar!HNPGpatiënten!
(met!een!dankzij!zorgverzekeraars!gedwongen!keuze!tussen!fysiek!letsel!of!financieel!nadeel)!de!
dupe!van!zijn,!alsook!voor!ernstige!tekortkomingen!in!onze!gezondheidszorg,!het!effect!daarvan!op!
inmiddels!ruim!1.800!financieel!(want!dankzij!de!PTED!van!hun!kwaal!genezen,!zij!het!na!jarenlang!
regulier!aanmodderen)!gedupeerde!patiënten,!de!uiterst!dubieuze!rol!van!zowel!CVZ,!
zorgverzekeraars,!alsmede!hun!‘adviseurs’!uit!genoemde!beroepsgroepen!daarbij,!en!tenslotte!een!
ministerie!van!VWS!dat!kennelijk!niet!competent!genoeg!of!onwillig!is!deze!duistere!praktijken!een!
halt!toe!te!roepen,!en!zich!derhalve!maar!conformeert!aan!hetgeen!door!CVZ!wordt!ingefluisterd.!
Waarmee!de!cirkel!rond!is,!en!ook!blijft!als!deze!niet!doorbroken!wordt.!!
!
Om!te!weten!wat!die!door!CVZ,!zorgverzekeraars,!en!last!but!not!least!de!beroepsgroepen!DSS,!NVvN!
en!NOV!gekoesterde!‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’!nu!precies!inhoudt,!neem!ik!als!voorbeeld!de!
medische!lijdensweg!van!mijn!vrouw,!representatief!voor!vrijwel!alle!door!genoemde!disciplines!
veroorzaakte!slachtoffers.!Dat!niet!alleen,!want!een!nog!veel!grotere!groep!die!de!kosten!van!een!
PTEDGoperatie!niet!kan!dragen!wordt!door!zowel!CVZ,!zorgverzekeraars!als!genoemde!
beroepsgroepen!voor!de!rest!van!hun!leven!veroordeeld!tot!de!heftigste!pijnen,!met!alle!risico’s!
vandien.!De!facto!te!beschouwen!als!een!misdaad!tegen!de!menselijkheid,!waarop!het!strafrecht!van!
toepassing!is.!
!
Buiten'de'systematische'reviews,'RCT’s,'en'stand'der'wetenschap'en'praktijk'gehouden'
ervaringswereld'
In!dec.!’03!kreeg!mijn!vrouw!ernstige!rugklachten,!met!uitstraling!naar!linkerbeenG!en!voet,!duidend!
op!hernia.!Om!vervolgens!zes!(6!)!weken!in!bed!van!de!pijn!te!moeten!vergaan,!dankzij!een!
achterhaald!conservatief!beleid,!gebaseerd!op!een!studie!van!prof.!Peul!in!2007.!Dezelfde!studie!G
doordesemd!van!sjabloondenken,!middelG!en!ondermaatse!artsen!eigenG!werd!naderhand!door!een!
internationale!wetenschappelijke!studie!gepubliceerd!in!‘Spine’!(Weinstein!2008,!Pearson!2008,!
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Person!2012)!onderuit!gehaald,!waarbij!tevens!bleek!dat!herniaGpatiënten!die!juist!snel!waren!
geopereerd,!er!een!paar!jaar!later!significant!beter!aan!toe!waren!!!
Dankzij!die!martelgang!Gdie!geen!enkele!zorgverzekeraar,!orthopeed!of!neurochirurg!zichzelf!zou!
toewensen,!tenzij!als!masochistG!was!alleen!al!in!de!eerste!zes!weken!haar!been!in!omvang!
gehalveerd,!en!bleek!ze!Gzonder!overgewichtG!ruim!10!kg.!afgevallen.!Pijnbestrijding!moest!verlichting!
bieden,!maar!het!effect!bleef!van!paracetamol!(de!nieuwe!Haarlemmerolie)!via!pijnbestrijders!tot!
een!dubbele!dosis!morfine!geheel!uit.!Een!mij!bekend!artsGjurist!raadde!me!in!latere!fase!aan!de!
verantwoordelijken!Gvan!huisarts!tot!specialistG!juridisch!te!vervolgen,!maar!daar!zag!ik!toen!vanaf,!
indachtig!het!lange!traject.!
!
Vervolgens!werd!ze!in!het!reguliere!circuit!blootgesteld!aan!diverse!behandelingen,!die!geen!enkel!
effect!sorteerden.!Die!reguliere!lijdensweg!duurde!3!½!(!)!jaar,!dankzij!een!aaneenschakeling!van!
nalatigheden,!flaters,!onjuiste!diagnoses!en!overbodige!behandelingen.!In!praktijk!betekende!dit!G
naast!een!permanente,!veelal!ondraaglijke!pijn!die!uiteindelijk!tot!geen!enkele!mobiliteit!meer!
leiddeG!een!vergeefse!rugoperatie!met!een!week!ziekenhuisverblijf,!een!vergeefs!aangemeten!korset,!
meerdere!vergeefse!zenuwbehandelingen,!vergeefse!röntgenfoto’s!en!scans,!vergeefse!
pijnbestrijding,!vervoer!per!ambulance,!vergeefse!medicaties,!vergeefse!maandenlange!fysioG!en!
sporttherapie,!tal!van!bezoeken!aan!huisarts!en!specialist!etc.!Alleen!al!de!kosten!daarvan!moeten!
een!veelvoud!van!de!PTEDGoperatie!bedragen,!maar!daar!rept!geen!enkel!systematisch!review!noch!
het!recente!CVZGadvies!over,!en!al!evenmin!over!het!uitblijvende!effect!ervan,!doorgaans!leidend!tot!
‘uitbehandeld’!of!‘onbehandelbaar’.!Ook!de!kosten!van!3!1/2!jaar!maatschappelijke!uitval!mogen!in!
dit!advies!geen!naam!hebben.!Maar!juist!dankzij!dit!beleid!van!CVZ!met!in!haar!kielzog!de!
zorgverzekeraars!kon!de!hernia!tot!5cm!lengte!en!3!1/2!jaar!gederfd!levensgeluk!uitgroeien.!
Vanwege!een!ondermaatse!‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’,!die!voor!onwetend!en!hardleers!
bleek!te!staan,!een!dodelijke!combinatie.!!
Derhalve!werd!mijn!vrouw!uitbehandeld!verklaard,!en!moest!er!maar!mee!zien!te!leven.!Dus!met!een!
‘!gouden!standaard’!die!zowel!qua!wetenschap!als!praktijk!ernstig!tekortschoot,!want!daar!komt!het!
feitelijk!op!neer.!Wij!namen!daar!geen!genoegen!mee,!en!zochten!vervolgens!naar!mogelijkheden!in!
het!buitenland,!indachtig!de!vele!verhalen!over!de!falende!gezondheidszorg!in!eigen!land,!die!ons!
vanuit!de!dagelijkse!praktijk!ter!ore!kwamen.!
!
Ten!einde!raad!belandden!we!zelfs!bij!een!Filippijns!genezer,!Antonio!geheten,!die!niets!voor!ons!kon!
betekenen,!maar!waarvan!de!behandelruimte!wekelijks!tot!de!nok!toe!gevuld!was!met!
‘uitbehandelde’!of!‘onbehandelbare’!herniapatiënten,!vaak!meer!dan!één!keer!in!het!reguliere!circuit!
geopereerd.!Allemaal!wanhopig!op!zoek!naar!genezing,!waar!de!PTED!ze!moedwillig!werd!
onthouden.!Dankzij!een!‘gouden!standaard’!die!vooral!teert!op!‘wetenschappelijke’!publicaties!(en!
met!name!de!aantallen,!goed!voor!een!CV),!maar!niet!op!de!alledaagse!praktijk.!Die!praktijk!echter!
devalueert!het!goud!van!die!standaard!tot!oud!ijzer,!zo!leerde!ook!onze!ervaring.!Ons!land!kent!zeer!
vele!van!dergelijke!‘Antonio’s’,!en!dankzij!CVZ!/!Zorgverzekeraars!verdienen!ze!een!dikbelegde!
boterham,!naast!dat!ze!in!aantal!steeds!verder!zullen!toenemen,!met!dank!aan!de!stand!der!
ontoereikende!wetenschap!en!achterhaalde!praktijk.!En!aan!een!ernstige!vorm!van!broodnijd,!die!
bepalend!lijkt!voor!de!houding!van!de!reguliere!neurochirurgen!en!orthopeden!alsmede!hun!
organisaties.!Immers,!daar!waar!zij!niet!kúnnen!voldoen,!voldoet!de!PTED!wél,!dus!direct!
concurrerend!met!hun!eigen!belangen.!Het!wordt!tijd!dat!het!ministerie!van!WVS!eens!wakker!
wordt,!in!het!domein!van!patiënten,!om!te!weten!wat!er!werkelijk!speelt!in!gezondheidsland,!en!
vooral!hoe!er!door!CVZGzorgverzekeraars!met!patiënten!wordt!gejongleerd.!
Ook!in!ons!geval!vanuit!een!inmiddels!ongekende!machtspositie,!want!feitelijk!zet!een!verzekeraar!
als!Menzis!zonder!blikken!of!blozen!een!naar!de!PTED!doorverwijzend,!gerenommeerd!chirurg!als!dr.!
Spruit!(Maartenskliniek)!als!ondeskundig!neer,!want!trekt!zijn!oordeel!in!twijfel.!Dit!soort!
wantoestanden!was!al!voorzien!bij!afscheid!van!het!Ziekenfonds,!namelijk!dat!zorgverzekeraars!op!
de!stoel!van!behandelaars!zouden!plaatsnemen,!dus!q.e.d.!
!
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Alvorens!in!het!buitenland!actie!te!ondernemen,!besloten!we!toch!maar!weer!aan!te!dringen!op!
onderzoek!naar!de!oorzaak!van!die!heftige,!permanente!pijn!aan!onderrug!en!gehele!linkerbeen,!
waar!eerdere!röntgenfoto’s!en!scans!op!niets!waren!uitgelopen.!Na!veel!aandringen!onzerzijds!kwam!
mijn!vrouw!Gna!de!zoveelste!lange!wachttijdG!nu!in!aanmerking!voor!een!‘staande’!scan,!en!werd!na!3!
½!jaar!sjabloondenken!eindelijk!de!hernia!ontdekt.!Diagnose:!een!Persisterende!Foraminale!
Compressie!L5/S1!op!links,!die!Gvolgens!haar!behandelend!chirurg!dr.!Spruit!van!de!gerenommeerde!
Maartenskliniek!te!NijmegenG!met!een!reguliere!benadering!(in!hetzelfde!operatiegebied!als!
voorheen)!ofwel!tot!zeer!veel!morbiditeit!ofwel!tot!een!instabiliteit!zou!kunnen!leiden.!Reden!voor!
dr.!Spruit!om!haar!met!spoed!naar!de!Gin!de!PTED!gespecialiseerdeG!rugkliniek!van!dr.!Iprenburg!door!
te!verwijzen,!waar!hem!geen!verdere!alternatieven!ter!beschikking!stonden.!Daarbij!verklaarde!hij!
alle!vertrouwen!in!de!PTED!te!hebben,!en!deze!zelf!ook!had!willen!en!kunnen!aanbieden!als!ze!de!
kennis,!ervaring!en!apparatuur!in!huis!zouden!hebben…!!
Op!21!aug.!‘07!werd!mijn!vrouw!Gna!een!wachttijd!van!2!dagen!G!in!Heerenveen!geholpen,!en!hoe!!Na!
de!(poliklinische)!operatie!bij!dr.!Iprenburg!verdween!de!pijn!als!bij!donderslag,!en!kon!ze!de!dag!
erop!haar!leven!weer!volstrekt!pijnloos!oppakken,!een!situatie!die!inmiddels!ruim!zes!jaar!duurt!!Dr.!
Iprenburg!slaagde!dus!in!één!dag!voor!waar!de!reguliere!medische!wetenschap!3!½!jaar!faalde.!Ook!
wel!moest!falen,!want!onvermogend!én!onwillens!buiten!de!rafelige,!bureaucratische!kaders!van!de!
‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’!te!denken,!en!te!handelen.!En!rafelig,!vanwege!de!willekeur!en!
selectieve!criteria!waarmee!CVZ!met!in!haar!kielzog!de!zorgverzekeraars!vergoedingen!al!dan!niet!
toewijzen.!En!dat!is!de!harde!praktijk!waar!o.m.!prof.!Peul!en!prof.!Van!Tulder!Gtevens!goed!voor!het!
jongste,!voor!de!PTED!negatief!uitvallende!CVZGadviesG!van!wegkijken,!want!binnen!hun!vakgebied!
onvermogend!dergelijke!patiënten!adequaat!van!dienst!te!zijn.!Dus!klampen!ze!zich!maar!vast!aan!
achterhaalde!regelgeving,!waaronder!die!zogenaamd!dringend!gewenste!RCT’s!(Randomised!Clinical!
Trial).!Niet!meer!dan!een!omtrekkende!beweging!om!de!PTED!buiten!de!deur!te!houden,!ten!gunste!
van!hun!eigen,!wél!vergoede!MED,!ook!al!valt!die!Gzonder!RCT’sG!evenmin!binnen!de!stand!der!
wetenschap!en!praktijk,!maar!daar!werd!in!hetzelfde!advies!nog!even!snel!een!mouw!aan!gepast,!als!
zijnde!een!doorontwikkeling!van!de!bestaande!herniaoperatietechnieken.!Maar!ook!die!RTC’s!laten!
voornoemde!onvolkomenheden!buiten!beschouwing,!want!hebben!meer!op!met!eigen!theorieën!
dan!met!de!dagelijkse!praktijk.!Toch!vreemd!dat!het!welzijn!van!de!patiënt!voor!betreffende!
‘adviseurs’!van!ondergeschikt!belang!is,!wat!doet!vermoeden!dat!ze!weliswaar!de!zorg!hebben!
omarmd,!maar!dan!vooral!die!voor!zichzelf.!!!
!
RCT’s'
De!theoretiserende!RCT’s,!die!per!definitie!jaren!achter!nieuwe!ontwikkelingen!aanlopen,!zijn!
wellicht!geschikt!voor!reguliere!behandelingen,!waar!dagelijks!meer!geëxperimenteerd!wordt!dan!
ooit!aan!de!PTED!kan!toegeschreven,!en!dat!dus!over!een!periode!van!jaren.!Maar!wat!is!de!zin!van!
een!RTC!(kosten!7!à!8!ton!per!RCT!)!bij!een!volledig!transparante!methode!als!de!PTED,!en!waarbij!
patiënten!na!een!poliklinische!behandeling!verder!pijnvrij!door!het!leven!gaan,!daar!moet!CVZ!het!
antwoord!nog!op!bijeenharken.!Een!lastige!opgave,!want!de!patiënten!zijn!immers!weer!vertrokken,!
om!in!vrijwel!de!meeste!gevallen!niet!meer!terug!te!keren,!q.e.d!.!En!hoe!verklaart!het!CVZ!de!
waarde!van!RCT’s!voor!behandelwijzen!in!het!reguliere!circuit!die!tot!onbehandelbaar!of!
uitbehandeld!verklaard!leiden…!Lang!niet!alle!chirurgische!ingrepen!hebben!een!RCT!moeten!
ondergaan,!waar!deze!bijv.!voor!de!laparoscopische!chirurgie!pas!in!2004!werden!vereist,!terwijl!de!
behandelingen!voordien!ook!door!de!zorgverzekeraars!werden!vergoed,!en!dat!gold!eveneens!de!
PTED.!Inconsistenties!alom,!de!verzekerden!zijn!aan!willekeur!overgeleverd.!De!issue!bij!deze!RTC’s!is!
niet!de!effectiviteit,!maar!de!veiligheid,!en!daar!voldoet!de!PTED!in!alle!opzichten!aan.!We!hebben!
het!daarbij!over!een!toegangsweg!en!niet!over!de!behandeling!zelf.!De!operatie!kun!je!eigenlijk!
verdelen!in!drie!delen:!1.!toegang!verschaffen!tot!het!operatiegebied!2.!het!effectieve!deel!van!de!
operatie!3.!het!terugtreden!uit!het!operatiegebied!en!sluiten!van!de!wond.!Duidelijk!is!dat!deel!1!met!
name!gaat!over!veiligheid!en!deel!2!over!effectiviteit!en!veiligheid.!Variatie!in!deel!1!van!de!operatie!
beïnvloedt!deel!2!niet,!tenzij!de!route!dusdanig!inefficiënt!is!dat!je!deel!2!niet!naar!behoren!kan!
uitvoeren.!Deel!2!wordt!bij!de!PTED!grotendeels!vastgelegd!met!de!camera,!en!elke!leek!kan!zien!wat!
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er!gebeurt,!dus!transparantie!alom.!Geopereerde!patiënten!krijgen!zelfs!hun!operatie!op!CD!of!USB!
stick!mee.!Sterker!nog:!de!transforaminale!route!levert!een!betere!Gen!veiligereG!!toegang!tot!het!
operatiegebied,!aldus!een!met!de!PTED!bekende, gastroGintestinaal!en!oncologisch!chirurg.!!
Interessant!is!ook!de!voorpublicatie!van!Gibson!met!de!resultaten!van!één!RCT,!in!februari!2014!
volgen!er!meer.!Zie!voor!de!gepubliceerde!literatuur!over!de!TESSYS!/!PTED:!
http://www.joimax.com/en/doctors/literature_studies.php?thisID=141!
!
Rechtsgang!
Maar!wat!we!toen!nog!niet!konden!vermoeden!was!de!daaropvolgende!lijdensweg…!
Waar!wij!Gen!ook!de!doorverwijzend!chirurgG!veronderstelden!dat!betreffende!doorverwijzing!
toereikend!was!voor!zorgverzekeraar!Menzis!om!de!kosten!van!de!operatie!op!zich!te!nemen!(en!
daarmee!en!passant!toekomstige!ziektekosten!te!besparen),!bleek!Menzis!daar!anders!over!te!
denken.!Een!botte!afwijzing!volgde,!de!PTEDGoperatie!heette!niet!te!voldoen!aan!de!‘stand!van!de!
wetenschap!en!praktijk’,!en!daar!moesten!we!het!mee!doen.!Meerdere!brieven!richting!Van!Boxtel!
(bestuursvoorzitter!Menzis)!mochten!niet!baten,!zijn!gladde!praatjes!en!gelikte!reclames!bleken!
enkel!goed!voor!de!Bühne,!Menzis!persisteerde!bij!hun!eerdere!stellingname.!!!
Reden!om!rechtsbijstandverzekeraar!SUR!(van!Univé)!in!te!schakelen,!voor!een!rechtsgang.!Waarop!
tevens!het!ware!gezicht!van!Menzis!bleek,!goed!voor!inmiddels!6!(zes!)!jaar!procederen,!want!daar!
geven!ze!Gnaast!uiteenlopende!sponsoringG!kennelijk!liever!geld!aan!uit!dan!aan!noodzakelijke!zorg!
verlenen.!Waar!de!operatie!ons!destijds!7.400,G!kostte,!zijn!de!kosten!voor!rechtsbijstand!alsmede!
een!sinds!okt’12!door!onszelf!te!betalen!advocaat!(waarvan!de!teller!inmiddels!op!>12.000,G!staat)!
oplopend!tot!een!totaal!van!>!35.000,G.!Je!moet!in!dit!land!een!hoge!prijs!betalen!om!je!recht!én!je!
gezondheid!te!halen.!Waar!Menzis!wel!in!uitblonk!was!het!proces!traineren,!ze!hebben!immers!geld!
in!overvloed!en!kunnen!aldus!eindeloos!door!procederen,!i.t.t.!hun!cliënten.!En!rechters!slikken!veel,!
van!onzinnige!argumenten!om!uitstel!te!bedingen!tot!overbodig!handelen,!als!de!tegenpartij!daarom!
verzoekt.!Een!tegenpartij!die!altijd!het!laatste!woord!heeft,!en!krijgt.!
Het!voert!te!ver!hier!over!die!rechtsgang!uit!te!weiden,!maar!we!werden!o.a.!geconfronteerd!met!
meerdere!incompetente!advocaten,!een!rechter!die!onvermogend!/!onwillig!bleek!zich!in!deze!G
gecompliceerdeG!zaak!te!verdiepen!(leidend!tot!een!uitspraak!die!ons!tot!hoger!beroep!dwong),!een!
rolraadsheer!die!uit!laksheid!onze!zaak!8!maanden!liet!liggen!(tevens!reden!voor!de!president!van!de!
rechtbank!om!procedures!aan!te!scherpen),!en!een!rechtsbijstandverzekeraar!die!na!escalatie!met!de!
vorige!advocaat!de!rechtsbijstand!stopzette!(discutabel,!maar!wéér!een!proces!leek!ons!te!veel!van!
het!goede),!waarna!we!voor!eigen!rekening!verder!procedeerden.!
Als'klap'op'de'vuurpijl'bood'Menzis'Cca.1'½'jaar'geleden,'na'4'1/2'jaar'procederenC'aan'de'
operatiekosten'te'betalen,'onder'zwijgplicht!!Kennelijk!voelden!ze!het!vuur!aan!de!schenen!gelegd,!
en!vreesden!op!de!blaren!te!moeten!zitten.!Niet!alleen!hun!aanbod!in!dat!stadium,!maar!ook!de!!
‘zwijgplicht’!zegt!al!voldoende!over!hun!intenties,!de!maffia!waardig.!Dat!heb!ik!geweigerd,!want!dat!
hadden!ze!Gzonder!zwijgplicht!en!rechtsgangG!immers!al!4!1/2!jaar!eerder!kunnen!doen.!Wij!echter!
gingen!inmiddels!voor!veel!meer!dan!eigenbelang,!want!ook!voor!de!PTED!als!effectieve!
operatiemethode!waar!andere!methodes!falen,!én!voor!het!belang!van!alle!Gzowel!fysiek!als!
financieelG!door!CVZ!en!zorgverzekeraars!gedupeerden,!in!het!Nederland!anno!2013.!
Het!heeft!er!dan!ook!alle!schijn!van!dat!CVZ!met!dit!eenzijdig!gekleurde!‘advies’!onze!rechtszaak!(de!
enige!die!loopt)!op!de!valreep!nog!wil!beïnvloeden,!om!zorgverzekeraars!en!genoemde!
beroepsgroepen!van!dienst!te!zijn,!al!zullen!ze!dat!nooit!toegeven.!
!
(Internationale)'Gebruikelijkheid'PTED'
Een!achterhaalde!‘stand!der!wetenschap!en!praktijk’!sluit!aldus!een!orthopedisch!chirurg!met!een!
uiterst!effectieve!operatiemethode!buiten,!waar!deze!Galvorens!zijn!gespecialiseerde!kliniek!te!
startenG!ruim!300!wél!vergoede!PTEDGoperaties!in!het!Wilhelmina!Ziekenhuis!in!Assen!op!zijn!naam!
had!staan!(door!het!weekblad!Elzevier!destijds!tot!tweemaal!toe!bestempeld!tot!‘beste!
orthopedische!maatschap!van!ons!!land’),!want!toen!nog!vallend!onder!de!stand!der!wetenschap!en!
praktijk.!Tot!dr.!Iprenburg!zijn!kliniek!opstartte,!en!CVZ!in!‘06!tot!een!koerswijziging!besloot,!want!de!
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bestaande!belangen!dienden!afgeschermd.!Reden:!ondertussen!waren!er!in!de!Alpha!Klinik!in!
München!al!ca.!11.000,!vaak!‘onbehandelbare!/!uitbehandelde’!Nederlanders!via!de!PTEDGmethode!
geopereerd,!en!vulde!dr.!Iprenburg!dit!gapende!gat!met!zijn!kliniek.!Inmiddels!heeft!dr.!Iprenburg!
(met!ruim!36!jaar!ervaring!als!orthopedischG!en!herniachirurg)!al!ruim!4300!herniaoperaties!G
waarvan'meer'dan'1.800'succesvolle'PTEDCoperatiesG!achter!de!rug,!als!enige!in!ons!land.!
Niet!alleen!bij!bekende!CEO’s,!maar!Gals!bloemlezingG!ook!(via!diverse!media!bekend!geworden)!
PTEDGoperaties!bij!omroep!MaxGvoorzitter!Jan!Slagter,!voormalig!consumentenarts!Medische!Missers!
Jannes!Koetsier,!topsporters!als!Renate!Groenewold,!Natascha!Bruintjes!en!Mattheu!Heijboer,!maar!
ook!diverse!voetballers!uit!de!eredivisie!bij!ons!en!het!buitenland,!alsmede!enkele!Tweede!
Kamerleden!(tevens!goed!voor!Kamervragen!die!door!VWS!met!drogredenen!werden!afgedaan),!en!
niet!te!vergeten!diverse!medisch!specialisten!en!Ghoogleraren,!eveneens!goed!voor!tal!van!
adhesiebetuigingen,!die!ook!de!NO!hebben!bereikt.!Maar!belangrijker!nog!zijn!die!1800!onbekende!
Nederlanders,!die!met!succes!zijn!geopereerd,!om!vervolgens!door!CVZ!en!de!zorgverzekeraars!in!de!
kou!te!worden!gezet.!Naast!een!onbekend!aantal!Nederlanders!die!de!rest!van!hun!leven!de!heftigste!
pijnen!mogen!ondergaan,!omdat!ze!er!het!geld!niet!voor!hebben,!en!zorgverzekeraars!als!Menzis!
weigeren!de!PTEDGoperatie!te!betalen.!Dezelfde!zorgverzekeraars!dus!die!wél!hun!loodzware!
lijdensweg!naar!de!afdeling!‘onbehandelbaar!/!uitbehandeld’!vergoeden.!!
!
In!tal!van!andere!landen!is!de!PTED!(internationaal!als!TESSYS!techniek!bekend)!wél!erkend!en!
ingevoerd,!en!wordt!door!zorgverzekeraars!vergoed.!
HerniaGoperaties!staan!zelfs!op!de!tweede!plaats!van!ingrepen!bij!Nederlanders!in!het!buitenland!!!
Verdere!landen!waar!de!PTED!gebruikelijk!is!zijn!o.m.!Duitsland,!Oostenrijk,!Griekenland,!Spanje,!
Italië,!Polen,!Turkije,!Israel,!ZuidGKorea!(met!een!indrukwekkende!kliniek!waar!meer!dan!80%!van!de!
herniaGingrepen!via!de!TESSYS!plaatsvindt),!de!USA!(toegelaten!door!de!FDA!(Food!and!Drug!
Administration))*,!ZuidGAfrika,!en!last!but!not!least!China,!waar!volgens!Joimax!(toonaangevend!
ontwikkelaar!en!leverancier!van!PTEDGapparatuur)!hun!grootste!afzet!plaatsvindt.!
*Salliant!detail:!in!het!CVZGstandpunt!van!‘08!staat!vermeld!dat!de!FDA!de!MED!(!in!het!CVZGadvies!
nu!betiteld!als!‘doorontwikkelde’!techniek)!als!experimenteel!beschouwt.!Dat!is!CVZ!nu!ongetwijfeld!
‘vergeten’!te!vermelden…!
!
Kennelijk!diende!dr.!Iprenburg!lang!geleden!in!Assen!te!blijven!opereren,!waar!een!eigen!PTEDG
gespecialiseerde!rugkliniek!een!bedreiging!voor!de!gevestigde!orde!betekende,!tevens!reden!om!de!
stand!der!wetenschap!en!praktijk!in!dezen!te!herzien.!Alleen!al!in!eigen!land!sinds!2004!gebezigd!én!
1800!PTED!operaties!verder!bestaat!het!CVZ!/!Zorgverzekeraars!de!PTED!nog!steeds!als!
experimenteel!te!beschouwen,!al!denken!de!patiënten!daar!vanuit!de!praktijk!bepaald!anders!over.!
Dankzij!een!succespercentage!>!90!%,!snellere!return!to!work!en!minder!complicaties,!nog!los!bezien!
van!een!doorgaans!jarenlange!voorgeschiedenis,!waar!een!zeker!zo!groot!kostenplaatje!aan!hangt.!
Die!historie!en!praktijk!te!negeren!getuigt!van!een!mateloze!arrogantie,!gevestigde!belangen!eigen.!
Dat!blijkt!ook,!want!de!eerste!publicaties!dateren!al!uit!1975!(!),!waar!de!PTED!in!Japan!en!in!de!USA!
(resp.!door!Hijikata!en!Kambin)!werd!geïntroduceerd!en!sindsdien!wereldwijd!>100.000!PTED/TESSYS!
operaties!in!meer!dan!30!landen!door!ca.!1000!orthopedischG!én!neurochirurgen!!wordt!verricht,!
welke!aantallen!nog!steeds!groeiende!zijn.!In!al!die!landen!wordt!de!PTED!wél!vergoed,!wat!alles!zegt!
over!de!wetenschap!en!praktijk!aldaar.!Zelfs!de!FDA!in!de!USA!heeft!al!jaren!geleden!de!ingreep!na!
diepgaand!onderzoek!als!gebruikelijk!aangemerkt.!Het!CVZ!echter!wil!bewijzen!voor!wat!zich!al!
hemelsbreed!heeft!bewezen,!en!haalt!daar!selectief!regels!voor!uit!de!kast.!Selectief,!want!niet!alleen!
wordt!een!doorzichtige!draai!gegeven!aan!de!wél!vergoedde!(maar!eveneens!niet!onder!de!stand!der!
wetenschap!vallende)!alsmede!het!belang!van!de!neurochirurgen!dienende!MED,!maar!eveneens!
omdat!alle!academische!centra!experimentele!behandelingen!uitvoeren!(zowel!diagnostisch!als!
therapeutisch),!t.b.v.!medischGwetenschappelijk!onderzoek,!en!vaak!als!integraal!onderdeel!van!door!
zorgverzekeraars!vergoede!behandelingen,!al!dan!niet!gedekt!door!de!WBMV!(Wet!op!Bijzonder!
Medische!Verrichtingen).!Zonder!deze!onderzoeken!zou!de!geneeskunde!zich!immers!niet!verder!
meer!kunnen!ontwikkelen.!Echter,!gelet!op!de!gebruikelijkheid!zouden!zeker!deze!behandelingen!dus!
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feitelijk!niet!vergoed!mogen!worden,!waar!de!PTED!juist!niet!experimenteel!en!wél!Internationaal!
Gebruikelijk!is,!want!de!PTED!/!TESSYS!wordt!inmiddels!in!>500!medische!centra!wereldwijd!
toegepast,!door!zorgverzekeraar!Menzis!in!een!verweer!betiteld!als!‘een!handjevol!artsen!in!het!
buitenland!die!deze!techniek!beheersen’…!Maffiose!zorgverzekeraars!als!Menzis!schamen!zich!zelfs!
niet!voor!laster,!door!de!rugkliniek!van!dr.!Iprenburg!moedwillig!in!een!kwaad!daglicht!te!stellen,!zo!
bleek!mij!uit!het!relaas!van!een!patiënt!uit!april!’12.!
'
Ten!aanzien!van!de!kans!op!recidieven!op!de!langere!termijn!is!er!in!april!in!Spine!een!artikel!
verschenen.!Vijf!jaar!follow!up!bij!18.590!patiënten,!en!hierbij!scoorde!de!PTED/TESSYS!gelijk!aan!de!
andere!methodieken.!Maar!dat!valt!in!het!niet!bij!de!vele!punten!die!daar!ver!boven!uitstijgen,!zoals!
voortraject,!kosten,!effectiviteit,!!herstelperiode,!maatschappelijke!uitval!etc.!En!waar!de!reguliere!
operatietechnieken!/!diagnoses!falen,!want!leidend!tot!uitbehandeld/onbehandelbaar,!is!dr.!
Iprenburg!er!al!>1.800!keer!in!geslaagd!dit!patroon!met!succes!te!doorbreken.!!!
'
Historie'in'kort'bestek'
In!2002!stelt!CVZ!vast!dat!de!endoscopische!herniaGoperatie!internationaal!gebruikelijk!is.!Veel!
Nederlandse!rugpatiënten!reizen!af!naar!de!Alpha!Klinik!in!München,!alwaar!de!van!oorsprong!
Nederlandse!specialist!Dr.!Hoogland!de!operatietechniek!(beschreven!door!Hijikata!en!Kambin)!heeft!
doorontwikkeld,!waarmee!hernia’s!endoscopisch!via!het!foramen!(het!gat!tussen!de!wervellichamen!
aan!de!zijkant,!hetgeen!voor!de!patiënt!minder!belastend!is)!worden!verwijderd.!Zorgverzekeraar!De!
Friesland!(Rugkliniek!Iprenburg!zetelde!toen!in!Heerenveen)!vindt!die!ontwikkeling!budgettair!
minder!gewenst,!en!vraagt!het!CVZ!in!‘06!òf!die!techniek!eigenlijk!wel!internationaal!gebruikelijk!is.!
Het!CVZ!consulteert!prof.!Peul!telefonisch!(op!dat!moment!lag!er!al!vier!jaar!het!arrest!van!het!
Europese!Hof!),!die!aan!zijn!boterham!en!die!van!zijn!collega’s!neurochirurgen!denkt,!en!meldt!dat!
het!een!inferieure!techniek!betreft,!maar!voor!foraminale!hernia’s!(8!tot!12!%!van!alle!lage!rug!
hernia’s)!voor!de!hand!liggend!is.!De!StapelGmethode!ten!voeten!uit.!In!het!CVZGstandpunt!van!‘08!
staat!met!zoveel!woorden,!dat!de!patiëntenstroom!naar!Duitsland!moet!worden!ingedamd.!Zoals!
bekend!worden!de!andere!twee!endoscopische!technieken!(MED!en!MTD),!ondanks!toezegging!van!
het!CVZ,!niet!meegenomen!in!het!standpunt.!!
!
Nationale'Ombudsman'
Ir.!H.!Zwetsloot!Gvoortrekker!van!de!geformeerde!(inmiddels!670!deelnemers!tellende)!groep!
gedupeerdenG!tekent!bij!de!NO!bezwaar!aan!tegen!deze!gang!van!zaken.!De!Nationale!ombudsman!
stelt!hem!op!alle!punten!in!het!gelijk.'Al!wordt!dat!door!CVZ!genegeerd,!en!voldoen!ze!nog!steeds!
niet!aan!de!daarin!gestelde!vereisten.!Het!NOGrapport!ligt!ter!inzage.'
!
Tros'Radar'
Inmiddels!heeft!ook!Tros!Radar!in!de!eerste!twee!TVGuitzendingen!uitvoerig!(en!in!de!derde!
uitzending!kort!i.v.m.!het!CVZGadvies)!bij!de!PTED!stilgestaan,!en!is!een!vierde!uitzending!in!
voorbereiding,!afhankelijk!van!de!verdere!ontwikkelingen.!!!
'
ASRCarrest'
In!een!parallelle!procedure!is!zorgverzekeraar!ASR!(eveneens!in!hoger!beroep)!bij!gerechtshof!
Amsterdam!in!december!vorig!jaar!veroordeeld!tot!het!vergoeden!van!de!operatiekosten!o.b.v.!de!
Internationale!Gebruikelijkheid,!en!is!ASR!niet!tot!cassatie!overgegaan.!Vanuit!de!schaamteloze!
arrogantie!van!de!zich!onaantastbaar!wanende!CVZ!en!zorgverzekeraars!legt!men!dit!vonnis!terzijde,!
door!er!een!eigen!invulling!aan!te!geven.!!
Notabene!is!in!dat!Arrest!het!laatste!CVZGadvies!door!de!rechter!als!onder!de!maat!betiteld,!omdat!
daarin!te!weinig!rekening!was!gehouden!met!'de!praktijk'!zoals!het!CVZGprotocol!zelf!voorschrijft.!
Sterker!nog,!volgens!het!Hof!vereist!het!zgn.!'Smit!PeerboomGarrest'!dat!dit!een!internationale!
oriëntatie!is.!Het!CVZ!had!zich!internationaal!moeten!oriënteren!of!de!PTED!een!gebruikelijke!ingreep!
is,!en!dat!is!in!het!systematisch!review!wederom!niet!terug!te!vinden.!Dezelfde!Gmet!de!PTED!
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concurrerendeG!Nederlandse!beroepsverenigingen!als!de!vorige!keer!zijn!geconsulteerd,!maar!
internationale!deskundigen!of!Gberoepsverenigingen!niet.!Dat!roept!vragen!op!over!de!opzet!van!
deze!review,!zeker!omdat!de!zorgverzekeraars!een!gezamenlijk!standpunt!in!hebben!genomen!ten!
aanzien!van!het!arrest!van!het!Gerechtshof!Amsterdam,!duidend!op!kartelvorming.!Verzekeraars!zijn!
na!het!ASRGarrest!niet!tot!vergoeding!overgegaan,!in!afwachting!van!het!nieuwe!advies.!Nu!dat!
opnieuw!negatief!is,!zullen!de!verzekerden!dus!opnieuw!naar!de!rechter!moeten!om!hun!gelijk!te!
halen.!
!
CVZCadvies'
Volgens!het!recente!CVZGadvies!is!de!MED!(als!‘doorontwikkeling’!van!de!bestaande!techniek)!opeens!
wél!verzekerde!zorg,!en!de!PTED!(dit!zou!geen!doorontwikkeling!van!de!bestaande!techniek!zijn,!
maar!een!vergelijking!met!alle!andere!endoscopische!operatietechnieken!in!de!chirurgie,!orthopedie,!
gynaecologie!met!de!open,!voorheen!gebruikelijke!technieken!leert!anders)!niet,!al!is!er!nu!wel!een!
aanvraag!voor!'voorlopige!toelating'!van!deze!techniek.!Een!door!CVZ!voorgehangen!worst,!tevens!
dienend!als!bliksemafleider.!Maar!let!wel:!die!MED!wordt!onderschreven!door!de!professoren!Peul!
en!Van!Tulder,!beiden!verklaard!tegenstander!van!de!PTED,!en!beiden!aan!de!wieg!staand!van!zowel!
het!vroegere!als!het!huidige!CVZGadvies!dat!dezelfde!PTED!moet!beoordelen.!Ofwel!twee!slagers!die!
het!vlees!van!de!concurrent!afkeuren!ten!gunste!van!hun!eigen!producten,!want!daar!komt!het!
feitelijk!op!neer.!Hoe!onafhankelijk!wil!CVZ!een!dergelijk!onderzoek!doen!voorkomen!...!
Ergo:!in!het!kader!van!het!onderzoek!van!de!NO!werd!in!’10!vermeld,!dat!alle!endoscopische!
herniaoperaties!(MED,!MTD!en!PTED)!bij!de!Nederlandse!beroepsgroep!ter!discussie!stonden.!Terwijl!
de!MED!(na!een!lobby!van!de!neurochirurgen,!en!zonder!dat!er!nieuwe!informatie!beschikbaar!is),!nu!
ineens!niet!meer!ter!discussie!staat,!en!de!MTD!in!het!onderzoek!zelfs!helemaal!niet!is!meegenomen,!
terwijl!CVZ!beweert!naar!alle!endoscopische!herniaoperaties!een!literatuurreview!te!hebben!laten!
uitvoeren…!
Het!heeft!er!inmiddels!alle!schijn!van!dat!het!CVZ!en!het!kartel!van!zorgverzekeraars!Gwakker!
geschrokken!door!het!ASRGarrestG!onze!rechtszaak!op!de!valreep!met!oneigenlijke!argumenten!wil!
beïnvloeden.!Te!legaliseren!door!genoemde,!concurrerende!beroepsgroepen,!die!zich!daar!vanuit!
broodnijd!maar!al!te!graag!voor!lenen,!en!ook!dat!zijn!maffiawaardige!praktijken.!Niet!alleen!komen!
ze!nu!met!een!door!tal!van!onvolkomenheden!getekend!‘deskundigenadvies’!(van!die!‘deskundigen’!
heeft!niemand!ervaring!met!de!PTED!)!en!kreeg!dr.!Iprenburg!pro!forma!inspraak,!zij!het!binnen!een!
onmogelijk!te!realiseren!termijn,!terwijl!zijn!bevindingen!buiten!beschouwing!zijn!gelaten.!Maar!ook!
werd!de!MED!Gi.t.t.!de!PTEDG!plots!als!‘doorontwikkeld’!beschouwd!(waar!de!PTED!notabene!zelf!
staat!voor!die!doorontwikkeling!),!op!basis!waarvan!geen!verdere!RCT’s!nodig!zijn,!en!om!
gezichtsverlies!bij!CVZ!te!voorkomen.!!
!
Zoals!gebruikelijk,!gaat!het!CVZ!advies!ook!deze!keer!mank!wat!de!betreft!de!criteria,!vastgelegd!in!
de!uitspraak!van!het!Europese!hof!van!Justitie!van!12!juli!2001.!Wederom!is!het!CVZGoordeel!voor!
een!belangrijk!gedeelte!gestoeld!op!heersende!opvattingen!in!de!Nederlandse!kring!van!
beroepsgenoten,!teneinde!te!bepalen!of!de!behandeling!als!gebruikelijk!en!nietGexperimenteel!kan!
worden!aangemerkt.!Er!is!geen!onderzoek!gedaan!naar!andere!relevante!gegevens,!zoals!
gezaghebbende!meningen!van!specialisten!in!binnen!en!buitenland!en!inzichten!en!opvattingen!in!de!
(internationale)!literatuur,!noch!dat!en!in!hoeverre!aan!die!gegevens,!zo!nodig!in!onderling!verband,!
waarde!is!toegekend,!zoals!in!de!uitspraak!van!de!Centrale!Raad!van!Beroep!in!2004,!LJN!AR!4049,!is!
bepaald.!In!jurisprudentie!is!vastgelegd,!dat!het!onvoldoende!is!alleen!de!Nederlandse!
beroepsgroepen!te!consulteren,!omdat!er!niet!van!mag!worden!uitgegaan!dat!zij!voldoende!op!de!
hoogte!zijn!van!allerlei!(internationale)!ontwikkelingen!op!medisch!gebied.!Toch!is!dat!hetgeen!het!
CVZ!nu!weer!heeft!gedaan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Dat!het!nieuwe!advies,!behalve!de!literatuurreview,!geen!melding!maakt!van!bijv.!buitenlandse!
richtlijnen!of!internationale!expert!opinions!maakt!het!nog!onvollediger.!En!dat!hun!bestuurslid!dr.!
Boer!bij!Tros!Radar!beweert!dat!het!laatste!in!de!noten!van!het!advies!staan,!is!ronduit!onwaar,!want!
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daarvan!is!niets!te!bekennen.!Dezelfde!dr.!Boer!stelde!dat!er!wel!degelijk!internationaal!is!gekeken!
via!literatuuronderzoek!(hopelijk!hebben!ze!daarbij!niet!op!PTED!geraadpleegd,!waar!TESSYS!de!
internationale!benaming!is,!goed!voor!tal!van!onderzoeken),!maar!gaf!toe!dat!er!geen!internationale!
consultatie!heeft!plaatsgevonden.!Het!Europese!Hof!en!Gin!navolgingG!de!Centrale!Raad!van!Beroep!
hebben!echter!gesteld!dat!niet!volstaan!kan!worden!met!het!consulteren!van!de!Nederlandse!
beroepsgroep,!maar!dat!ook!gezaghebbende!meningen!van!buitenlandse!specialisten!geraadpleegd!
moeten!worden,!omdat!je!niet!zonder!meer!ervan!mag!uitgaan!dat!de!Nederlandse!beroepsgroep!
(NOV,!DSS!en!NVvN)!zich!afdoende!oriënteert!op!ontwikkelingen!in!het!buitenland.!
Ook!over!het!punt!‘veiligheid’!hoeft!dr.!Boer!zich!geen!zorgen!te!maken,!indachtig!het!verslag!van!de!
NOVGvisitatiecommissie!o.l.v.!prof.!Öner!(voormalig!voorzitter!DSS),!waarin!staat!dat!de!PTED!
uitgevoerd!in!de!Rugkliniek!Iprenburg!in!2011!in!Veenhuizen!een!veilige!methode!voor!de!
behandeling!van!een!lumbale!hernia!is.!!
!
Saillant!detail:!toen!Menzis!dat!visitatieverslag!onder!ogen!kreeg!wezen!ze!prof.!Öner!bij!de!rechter!
terstond!af!als!‘deskundige’,!want!trokken!zijn!objectiviteit!in!twijfel.!Om!in!later!stadium!Gen!zonder!
aanwijsbare!redenG!weer!met!hem!akkoord!te!gaan,!want!kennelijk!goed!voor!verdere!vertraging.!
Ook!wezen!ze!dr.!Iprenburg!af!als!‘deskundige’!want!deze!zou!banden!onderhouden!met!de!
producent!van!PTEDGapparatuur.!Uitermate!vreemd!om!dan!opeens!weer!wel!met!prof.!Öner!in!zee!
te!willen!gaan,!waar!deze!adviseur!rugchirurgie!en!klinisch!onderzoek!voor!commerciële!bedrijven!als!
Stryker,!Medtronic!en!Synthes!is…!!!!
Ook!prof.!Öner!blijkt!niet!onbevooroordeeld,!want!niet!alleen!directe!collega!van!prof.!Peul!(en!
afkomstig!uit!dezelfde,!met!de!PTED!concurrerende!beroepsgroep),!maar!ook!zijn!HNPGstudies!bij!
voorbaat!al!als!‘excellent’!omschrijvend.!Daarmee!en!passant!een!Gte!verwachtenG!waardeoordeel!
over!zijn!PTEDGstudie!vellend,!om!hem!aldus!boven!iedere!twijfel!te!verheffen,!terwijl!juist!daar!geen!
enkele!reden!toe!bestaat,!zoals!ook!elders!beschreven.!Dat!maakt!de!uitkomst!van!een!dergelijk!
‘onderzoek’!al!grotendeels!voorspelbaar.!En!dat!terwijl!niemand!op!‘StapelGonderzoeken’!zit!te!
wachten,!laat!staan!de!1800!door!zorgverzekeraars!en!genoemde!beroepsgroepen!gedupeerden.!Het!
is!derhalve!niet!ondenkbaar!dat!de!nog!te!volgen,!breed!uitgemeten!publiciteit!over!deze!zaak!voor!
sommige!betrokkenen!tot!reputatieschade!zal!leiden,!maar!de!volledige!verantwoording!daarvoor!
ligt!natuurlijk!wel!bij!betrokkenen!zelf,!vanuit!de!praktijk.!
!
Al!even!onverwacht!heeft!CVZ!recent!tot!een!systematisch!(literatuur)!review!voor!de!MED!besloten.!
Om!deze!te!legaliseren,!waar!de!MED!jarenlang!niet!aan!de!criteria!voor!de!stand!der!wetenschap!en!
praktijk!hoefde!te!voldoen,!omdat!een!RCT!niet!vereist!werd.!Met!hoeveel!maten!wil!je!meten?!De!al!
even!discutabele!toelating!van!de!MTD!wordt!ook!nu!weer!buiten!schot!gelaten.!Het!was!notabene!
een!onderzoek!met!publicatie!door!prof.!Peul!in!’09!dat!uitwees!dat!de!MTD!minder!goede!resultaten!
had!dan!de!standaard!microscopische!operatie,!dus!niet!aan!de!criteria!voor!toelating!voldeed!!
Dezelfde!prof.!Peul!bleek!(o.a.!met!prof.!Van!Tulder)!eveneens!dit!literatuurGreview!samen!te!stellen,!
dus!met!voorspelbare!uitkomst.!Wederom!opmerkelijk!dat!(ook!praktiserende)!PTEDGdeskundigen!
geen!deel!van!dit!onderzoek!uitmaken,!internationaal!alleen!de!universiteit!van!Sidney!werd!
geraadpleegd,!hoewel!niet!gespecialiseerd!in!HNP,!TESSYS!of!PTED,!en!informatie!over!lopende!RCT’s!
en!andere!klinische!studies!betreffende!de!PTED!achterwege!is!gelaten.!
!
Samenstellers'CVZCadvies'
Allereerst!is!daar!de!dubieuze!rol!van!prof.!Peul,!die!niet!alleen!met!oneigenlijke!argumenten!aan!de!
wieg!heeft!gestaan!van!het!eerste!CVZGadvies!(waardoor!de!PTED!niet!tot!de!stand!der!wetenschap!
(welke!betreffend,!die!van!de!MED?)!en!praktijk!(welke?!In!ieder!geval!niet!die!van!duizenden!
gedupeerden!die!dankzij!dezelfde!‘praktijk’!alleen!nog!op!de!PTED!waren!aangewezen,!maar!dan!wél!
met!succes))!kon!toetreden,!terwijl!dezelfde!prof.!Peul!(met!o.a.!zijn!gelijkgerichte!kompaan!prof.!
Van!Tulder!(een!epidemioloog!i.c.!een!wetenschapper!die!alleen!naar!studies!kijkt)!eveneens!aan!de!
basis!staat!van!het!jongste!CVZGadvies,!en!dezelfde!prof.!Peul!tijdens!onze!onderhandelingen!destijds!
als!‘deskundige’!door!Menzis!bij!de!rechtbank!werd!opgevoerd!(om!even!later!door!ons!op!goede!
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gronden!weer!te!worden!afgevoerd),!terwijl!dezelfde!prof.!Peul!ook!nu!weer!in!beeld!komt!bij!het!
door!de!rechtbank!gelaste!‘deskundigenonderzoek’!dat!wij!van!tafel!proberen!te!krijgen,!want!niet!
alleen!overbodig!met!een!100%!voorspelbare!uitslag!(uitspraak!daarover!naar!verwachting!eind!
december),!maar!ook!tijdG!en!kostenverslindend.!Dat!laatste!is!voor!zorgverzekeraars!met!hun!
onuitputtelijke!middelen!geen!probleem,!maar!voor!cliënten!wel.!!
Er!zit!een!buitengewoon!wrange!smaak!aan!artsen!als!Peul!en!Van!Tulder,!die!in!‘praktijk’!ervan!blijk!
geven!de!belangen!van!patiënten!aan!hun!laars!te!lappen,!ten!gunste!van!hun!eigen!(met!de!PTED!
concurrerende)!vakgebied.!Daar!hebben!ze!veel!omtrekkende!bewegingen!voor!nodig,!maar!kunnen!
er!hun!ware!bedoelingen!niet!mee!verbloemen,!zoals!het!ondermijnen!van!de!gebruikelijkheid!en!
bagatelliseren!van!de!rechtsongelijkheid.!Het!literatuurGreview!is!het!laatste!kunststukje!van!de!
professoren!Peul!en!Van!Tulder,!die!hun!eigen!vakgebied!een!meer!dan!warm!hart!toedragen,!ten!
koste!van!de!PTEDGtechniek.!
Blijkens!een!bericht!van!prof.!Peul!!in!NOVGalert!van!3!dec.!j.l.!is!deze!nog!steeds!niet!van!zijn!
conservatieve!beleid!verlost,!ook!al!is!dat!beleid!al!geruime!geleden!door!internationale!onderzoeken!
onderuitgehaald.!En!passant!deelt!hij!wederom!de!PTED!op!slinkse!wijze!een!dolkstoot!uit!(als!
‘nieuwe,!nog!niet!bewezen’!operatietechniek),!en!blijkt!geen!voorstander!van!door!huisartsen!
voorgeschreven!MRI’s,!hoewel!juist!vele!PTEDGpatiënten!daardoor!vroegtijdig!zijn!opgespoord.!Dit!
alles!om!een!zo!goed!mogelijke!‘praktijkvariatie’!te!bewerkstelligen,!zij!het!uiteraard!zonder!de!PTED!
daarin!te!betrekken.!
Vanachter!een!bureau!opererende!theoretici!als!Peul!en!Van!Tulder!zijn!er!medeverantwoordelijk!
voor!dat!talloze!patiënten!uitbehandeld!of!onbehandelbaar!worden!verklaard,!of!jarenlang!en!
vergeefs!pijnbestrijding!mogen!ondergaan!Gmet!alle!risico’s!en!kosten!van!dienG!omdat!ze!categorisch!
weigeren!in!de!uiterst!effectieve!PTED!hun!meerdere!te!erkennen.!Ook!hun!gretig!omarmde,!
afwachtende!beleid,!duidt!op!een!brevet!van!onvermogen,!waar!‘afwachten’!inderdaad!altijd!tot!een!
oplossing!leidt,!bijvoorbeeld!met!uitvalverschijnselen,!in!een!rolstoel,!of!tussen!vier!handvatten.!
Dankzij!dezelfde!praktijken!van!Peul!en!Van!Tulder!(en!met!hen!een!belangrijk!deel!der!
beroepsgroepen!neurologen!/!orthopeden!alsmede!hun!belangenorganisaties)!lopen!er!in!ons!land!
duizenden!patiënten!met!herniaklachten!rond!die!vaak!een!leven!lang!tot!de!heftigste!pijnen!zijn!
veroordeeld,!want!financieel!onvermogend!zich!op!wél!doelmatige!wijze!via!de!PTED!te!laten!
opereren.!Hippocrates!zou!zich!in!zijn!graf!omdraaien.!
!
Dergelijke!onderzoeken!vinden!ook!steevast!plaats!door!concurrerende!beroepsgroepen,!dus!goed!
voor!‘wij!van!wcGeend…’!met!voorspelbare!uitslag,!zoals!ook!het!jongste!CVZGadvies!leert.!Veel!
‘weten’schap,!weinig!praktijk,!zo!kan!het!proces!naar!believen!worden!aangestuurd,!en!de!patiënt!
aldus!het!bos!in.!Tevens!goed!voor!tweedeling!in!de!zorg,!en!haaks!staande!op!de!missie!van!CVZ!met!
als!statement!‘gelijke!zorg!voor!alle!verzekerden.’!
!
Tenslotte'
De!ongerijmdheid!van!het!wederom!omstreden!CVZGadvies!zit!hem!erin!dat!de!PTED!in!praktijk!
superieur!blijkt!te!zijn!aan!de!MED,!wat!voor!CVZ!kennelijk!reden!is!om!de!theorie!voor!de!PTED!
zwaarder!te!laten!wegen,!waar!ze!dat!juist!voor!de!MED!zouden!moeten!doen,!om!die!op!een!
eenzelfde,!hoger!niveau!te!brengen.!En!laten!we!vooral!niet!vergeten!dat!enkel!die!praktijk!bepalend!
is.!Immers:!waar!de!MED!niet!voldoet!of!niet!kan!voldoen,!komt!de!PTED!in!beeld,!voor!de!meeste!
patiënten!zelfs!als!enig!effectief!alternatief.!Alleen!al!op!theoretische!gronden!zou!de!PTED/TESSYS!
bij!foraminale!en!extraGforaminale!hernia’s!de!voorkeur!moeten!genieten.!Eveneens!bij!recidiefG
operaties!na!een!tot!nu!toe!gebruikelijke!toegang,!omdat!in!deze!gevallen!de!recidiefGhernia!via!het!
foramen!via!een!anatomisch!maagdelijke!toegang!benaderd!kan!worden.!
Uit!de!hoge!hoed!van!het!CVZ!komt!nu!een!MED,!die!(met!nog!even!weinig!wetenschappelijk!
onderbouwde!informatie!als!voorheen)!tevens!als!‘variant’!wordt!beoordeeld,!op!basis!waarvan!geen!
verdere!studies!(RCT’s)!nodig!zouden!zijn.!Aldus!legitimeren!ze!de!MED!in!het!basispakket,!en!
houden!de!PTED!erbuiten.!Maar!waar!het!feitelijk!op!neerkomt!is!dat!de!neurochirurgen!ernstig!in!
hun!broodwinning!en!beroepseer!zouden!worden!aangetast,!als!de!MED!niet!meer!vergoed!zou!
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worden.!De!MTD,!de!derde!Gal!evenmin!wetenschappelijk!onderbouwdeG!endoscopische!techniek,!
wordt!zelfs!volledig!doodgezwegen.!Hoe!is!dit!alles!te!rijmen!met!een!al!36!jaar!gepraktiseerde!
endoscopische!transforaminale!toegang!/!PTED!die!geen!‘variant’!is,!maar!wel!twee!RTC’s!nodig!
heeft?!Welgeteld!één!Nederlandse!neurochirurg!heeft!in!al!die!jaren!de!PTEDGkliniek!bezocht,!en!
toch!laat!CVZ!zich!door!deze!groep!uit!de!NVvN!‘adviseren’,!om!de!PTED!vervolgens!als!nieuwe,!en!
niet!als!‘technische!doorontwikkeling’!te!beschouwen.!De!PTED!echter!staat!zelf!voor!die!technische!
doorontwikkeling,!voortbordurend!op!ontwikkelingen!waar!patiënten!geen!of!weinig!baat!bij!hadden!
/!hebben.!En!anders!moet!CVZ!maar!eens!toelichten!wat!zij!onder!‘doorontwikkelen’!verstaan,!of!
worden!er!pas!sinds!2004!hernia’s!door!hen!gesignaleerd?!En!vallen!MED!/!MTD!dan!niet!onder!de!
scopische!chirurgie?!Ook!hier!gaat!het!advies!grandioos!de!fout!in!!
Ook!de!macroGeconomische!voordelen!als!snellere!return!to!work,!minder!complicaties,!en!
dagbehandeling!laat!CVZ!volledig!buiten!schot,!wat!eveneens!het!jarenlange,!heilloze!voortraject!in!
de!meeste!gevallen!betreft,!want!de!bestaande!belangen!dienen!beschermd,!en!van!dat!
vooringenomen!doel!dient!kennelijk!niet!afgeweken.!!
!
Al!met!al!een!inferieur!CVZGadvies!dat!eveneens!tekortschiet!v.w.b.!de!consultatie!van!internationale!
gezaghebbende!meningen!van!specialisten,!zoals!door!het!Europese!Hof!van!Justitie!voorgeschreven.!
Rechters!kunnen!dus!nog!steeds!bepalen!dat!de!PTED!volgens!de!internationale!stand!van!de!
wetenschap!en!de!internationale!praktijk!is,!zoals!in!het!ASRGArrest!van!het!gerechtshof!Amsterdam!
in!december!‘12!vermeld.!
Resumerend!speelt!het!ondeugdelijke!CVZGadvies!een!marginale!rol,!al!wil!CVZ!graag!anders!doen!
voorkomen,!bijvoorbeeld!om!rechtsgangen!te!beinvloeden,!en!de!status!quo!van!dienst!te!zijn.!Maar!
ook!in!het!ASRGarrest!is!gesteld!dat!het!CVZ!slechts!adviseert,!en!dat!de!zorgverzekeraar!zich!in!de!
relatie!met!de!zorgverzekerde!daarachter!niet!mag!verschuilen.!Dat!ze!dat!in!praktijk!wel!doen!maakt!
ze!ernstig!verwijtbaar,!al!nemen!hun!uitvluchten!inmiddels!hilarische!vormen!aan.!Minder!hilarisch!is!
dat!de!zorgverzekeraars!hun!visie!op!de!PTED!met!elkaar!afstemmen,!want!de!neuzen!dienen!in!
dezelfde!richting!te!staan!als!het!een!nog!verder!korten!van!de!uitgavenkant!betreft,!waar!de!
torenhoge!premieGinkomsten!mogen!verschillen.!Deze!verwijtbare!gang!van!zaken!duidt!op!
economische!kartelvorming,!onder!auspiciën!van!het!Ministerie!van!VWS,!en!geschikt!als!voer!voor!
de!mededingingsautoriteit!!!!
Alles!bij!elkaar!leidend!tot!een!doorzichtig!handelen!van!CVZ!en!zorgverzekeraars,!maar!wel!
getuigend!van!hoe!dit!soort!eenzijdige!belangenbehartigers!de!praktijk!naar!hun!hand!probeert!te!
zetten,!daarmee!en!passant!duizenden!patiënten!slachtofferend.!En!dat!is!waar!ik!graag!uw!aandacht!
voor!vraag,!in!de!hoop!dat!u!dit!voor!velen!schrijnende!probleem!uit!de!wereld!wilt!helpen.!
!
Tenslotte:!alles!is!verifieerbaar,!overal!zijn!bewijsstukken!van,!en!ook!diverse!rapporten!en!
publicaties,!alsmede!foto’s!van!de!diverse!operatietechnieken!staan!desgewenst!tot!uw!beschikking.!
!
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