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Dokter, ik heb nu al twee
maanden pijn in mijn
been en rug. Kan ik een
hernia-operatie krijgen?”
“Dat is mogelijk, maar

bedenkt u wel dat de kans
heel groot is dat de pijn vanzelf overgaat als u
nog een paar weken kunt wachten. Als u dat
niet wilt, kunnen we opereren.”
“Mag ik dan wel een MRI-scan? Ik las op in-

ternet dat je daarmee zeker weet of een opera-
tie nodig is. Dan weet ik tenminste waar ik aan
toe ben.”
“Daar moet ik u teleurstellen: die scan geeft

daar nu nog geen duidelijkheid over. U heeft er
niets aan. En net als politici zeggen wij de laat-
ste tijd ook: ‘het draagt bij aan onnodige zorg-
kosten’.”
Een gesprek als dit zou vaker in de spreekka-

mer moeten worden gevoerd, vinden de Orde
van Medisch Specialisten en de Nederlandse
Vereniging voor Neurochirurgie. De rughernia
is met naar schatting 75.000 klachten en 9.000
operaties per jaar de eerste aandoening waar-
voor de specialisten de campagne ‘Verstandig
kiezen’ toepassen. Die bestaat onder meer uit
een lijstje met vijf tips voor de behandeling (zie
kader).
Een van de opstellers is Wilco Peul, neurochi-

rurg en hoogleraar aan het Leids UMC. Hij
maakte de afgelopen vijftien jaar de verande-
ring in de aanpak van hernia van dichtbij mee.
“Toen ik begon, opereerden we standaard na

zes weken. Nederland was na de Verenigde Sta-
ten internationaal koploper in het aantal ope-
raties. Later kregen we door dat in negen van
de tien gevallen de pijn binnen vijf maanden
vanzelf overgaat. Toen werden we conservatie-
ver.”
Of iedere chirurg inmiddels ‘conservatief’ ge-

noeg is, dat is nog maar de vraag. Cijfers die de
koepel van zorgverzekeringen ZN deze week
presenteerde, laten zien dat in sommige regio’s
– vooral de noordelijke provincies – drie keer
zo veel hernia-operaties worden uitgevoerd
dan elders.
Zijn die dokters in Groningen en Friesland

dan minder op de hoogte van het nieuwe be-
leid? Dat weten we niet, zeggen de verzeke-
raars zelf al. Peul beaamt dat. “Die cijfers zeg-
gen niets over het soort klachten waarvoor
mensen geopereerd werden.” De chirurgen
gaan die vanaf volgend jaar nauwkeurig vast-
leggen, zodat verschillen tussen regio’s en zie-
kenhuizen wel duidelijk worden.
Overigens benadrukt Peul: de ene patiënt zul

je wel opereren, de andere niet. Ook al hebben
ze dezelfde klachten. “Iemand met een zittend
beroep kan vaak met pijnstillers nog wel een
paar weken afwachten of de pijn overgaat.
Maar dat ga ik niet volhouden als ik een bouw-
vakker spreek, of de tuinders uit het Westland
die ik in een Haags ziekenhuis zie. En ook niet
bij een topsporter vlak voor de Olympische
Spelen.” De hernia-operatie is een relatief vei-
lige ingreep, de pijn verdwijnt bovendien vrij-
wel direct.
Daar komt ook een andere reden voor de

nieuwe campagne om de hoek kijken: het kan
heel goed zijn dat in bepaalde regio’s de druk
op chirurgen om te opereren veel groter is dan

elders. “Als de huisarts iemand naar jou ver-
wijst met rugklachten en daarbij zegt ‘als de
neurochirurg geen MRI-scan aanvraagt, dan
doe ik het wel’, dan wordt het lastiger om nog
op alternatieven te wijzen”, zegt Peul.
De dokter is ook maar een mens, en soms zal

hij of zij opereren uit vrees dat het veel tijd en
moeite gaat kosten een patiënt te overtuigen.
“Een goed gesprek kost tijd en is vaak een
moeilijker opgave dan een ingreep”, zegt Peul.
Hij raadt regelmatig een operatie af maar
merkt dan dat mensen die soms elders toch

aanvragen. “Een rugpoli kan financieel afhan-
kelijk zijn van het aantal operaties. Maar voor
de patiënt is die operatie lang niet altijd beter.”
Overigens is niet-opereren zeker niet altijd

kosteloos, zegt Peul. “Denk bijvoorbeeld aan
fysiotherapie voor mensen met hevige pijn.
Schrijnend dat patiënten dat tegenwoordig
vaak zelf moeten betalen.”
Maar zo’n MRI-scan, baat het niet dan schaadt

het toch ook niet? Peul betwijfelt dat. “Als u en
ik met een leeftijdgenoot bij elkaar zitten, heb-
ben 2 van de 3 een rughernia. Wat helemaal

niet hoeft te betekenen dat ze pijnklachten
hebben. Moeten we dan toch een scan onder-
gaan? Ik zou het zelf niet hoeven weten als ik
geen klachten heb.”
De Orde van Medisch Specialisten wil de cam-

pagne geleidelijk uitbreiden naar andere be-
handelingen in het ziekenhuis. Niet voor niets
ondertekenden de specialisten de akkoorden
met minister Schippers (volksgezondheid) om
de groei van het aantal ingrepen te beteugelen.
“Wij vinden dat het argument van de kosten
een onderdeel van het gesprek moet zijn”, zegt

‘Verstandig kiezen’ heet de campagne die specialisten hebben gelanceerd om het
‘automatisme’ van opereren tegen te gaan. Bij de veelvoorkomende rughernia is het vaak
beter én goedkoper om de pijn uit te zitten dan om op de operatietafel te gaan liggen.
tekst Edwin Kreulen
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Bij een rughernia scheurt het omhullende kraakbeen open en
puilt de kern uit. Deze drukt op de zenuw wat pijn kan
veroorzaken in o.a. armen en benen
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Wat is een rughernia?

Rughernia

‘Het kostenargument moet aan bod
komen in het gesprek met de patiënt’
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Praten in plaats van snijden
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G eheel buiten adem
maar toch stug door-
pratend hangt mijn
patiënte haar jas aan
de kapstok. “Het lukt

me niet, ik haal het niet en straks
raak ik mijn studiefinanciering
kwijt. En als het wel lukt, ben ik te
oud om aan het werk te komen.”
“Oh.”
“Mijn moeder wil naar Amster-

dam komen, hoe los ik dat op, dat
kan helemaal niet.”
“Ingewikkeld voor je.”
“Ik heb ruzie met Tom, hij snapt

niet dat praten met mijn moeder
echt niet helpt.”
“Ga zitten, breng je ademhaling

onder controle, dan hebben we
het erover. Waar kom je vandaan
geracet?”
“Van de UB (universiteitsbiblio-

theek), ik ben mezelf aan het con-
ditioneren op studeren aan een ta-
fel in de bibliotheek. Het lukt daar
beter dan op mijn kamer.”
“Heel goed, is dat waar je het

over wilt hebben, je studie?”
“Ja, nee, het is ook zo veel.”
Patiënte is een 23-jarige studente

rechten, ze is Marokkaans-Neder-
landse. De aanleiding om hulp te
zoeken is dat ze somber werd van
al haar zorgen en gepieker. Haar
ouders gedogen dat ze op kamers

woont in Amsterdam in een stu-
dentenhuis met alleen meisjes.
“Een goede dochter wil zoiets
niet”, vindt haar moeder.
Patiënte is de oudste dochter uit

een gezin met zeven kinderen. De
jongste kinderen zijn in Nederland
geboren nadat moeder, patiënte
en haar oudste broer in het kader
van gezinshereniging hier kwa-
men wonen. Patiënte reist ieder

weekend naar Almelo om moeder
te helpen.
“Ik haat dat heen-en-weer reizen.

Ik kan daar niet studeren met dat
gekrijs van die kinderen en het ge-
zeur van mijn moeder. En dan ben
ik hier en is het fijn met mijn
vriendinnen en Tom, maar het is
ook gestoord.”
“Wat is gestoord?”
“Niks, ik. Ik wil het zo graag

goed doen, maar dat lukt niet.
Mijn moeder wil dat ik ga trou-

wen, ze heeft al iemand op het
oog, een zoon van kennissen. Hij
komt binnenkort langs als ik weer
thuis ben. En hoe moet ik dat uit-
leggen aan Tom, dat mijn familie
hem nooit zal accepteren als man
voor mij?”
“Wat wil jij?”
“Ik wil afstuderen, werken en ik

houd van Tom, ik wil met hem
zijn. Ik ben een moderne vrouw, ik
voel me verbonden met het femi-
nisme en ik ben niet religieus.”
“En wat jou ‘gestoord’ maakt is

dat je vijf dagen per week leeft zo-
als jij dat wil en twee dagen per
week je rol als goede dochter ver-
vult?”
“Ja, en ik ben het zat.”
“Je zou met iets kleins kunnen

beginnen, bijvoorbeeld door eens
in de twee weken een weekend
naar huis te gaan in plaats van we-
kelijks.”
“Zelfs dát vind ik moeilijk, ik ben

bang voor de reactie van mijn
moeder. Ze vindt nu al dat ik haar
ziek maak.”
Patiënte realiseert zich dat ze het

leven in twee gescheiden werelden
niet blijvend kan doorvoeren. Ze is
bang dat ze een hoge prijs zal beta-
len als ze kiest voor zichzelf.
“Was ik maar gewoon traditio-

neel gebleven, veel makkelijker.”

Verdwijntwoede
als je jehart lucht?
het consult Iris Pronk

‘Hoemoet ik Tom
uitleggen datmijn
familie hemnooit
zal accepteren als
mijnman?’

Zorgen en gepieker
in twee werelden

bestuurslid Marcel Daniëls. Hij is cardioloog in
de regio Den Bosch en voert ook zelf steeds
meer ‘verstandige’ gesprekken.
“Ik zie patiënten bij wie een ingreep zou hel-

pen. Een ingreep heeft wel risico’s terwijl me-
dicijnen vaak ook nog mogelijk zijn. Wat je
kiest, hangt ook af van de wensen van de pa-
tiënt, bijvoorbeeld of die bijvoorbeeld nog in-
tensief wil sporten of genoegen neemt met
minder intensieve beweging.”
De rughernia is een relatief eenvoudige

klacht. Daniëls geeft toe dat niet bij iedere aan-
doening de regels helder zullen zijn. “Er is een
grijs gebied. Dat zullen we moeten aangeven.
En dan moeten we meteen kijken of we kun-
nen onderzoeken welke keuzes voor dat grijze
gebied verstandig uitpakken.”
Is een specialist niet opgeleid om te opereren

in plaats van gesprekken te voeren? “De nieu-
we lichting zeker niet”, zegt Daniëls. “Ik vind
het zelf de grootste uitdaging om samen met
de patiënt te kiezen voor de mogelijkheid die
het beste bij hem of haar past.”
Voor een arts moeten de kosten nooit voorop

komen te staan, zegt Daniëls. “Het gaat ons
niet om goedkoop maar om verstandig kiezen.
Dat betekent dat je de behandeling kiest die
het beste past bij de patiënt. Zijn er gelijkwaar-
dige keuzes, dan mag zeker rekening gehou-
den worden met de kosten. Dat helpt ons alle-
maal: we kunnen dan het geld besteden waar
dat het hardste nodig is.”
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in de spreekkamer Yvette van der Pas

Beslissen bij rughernia
Samengevat ziet de lijst ‘Verstan-
dig kiezen’ voor de rughernia er zo
uit:
1. Opereer niet als er alleen rug-

pijn is (juist patiënten met voor-
namelijk beenpijn hebben baat
bij een operatie)

2. Opereer niet als de beenpijn
korter dan zes weken duurt,
maar wacht niet langer dan een
half jaar

3. Wacht met MRI-scans, die zeg-
gen in het begin nog niks

4. Opereer niet als de pijn elders
zit dan bij de beknelde zenuw

5. Gebruik alleen nieuwe opera-
tietechnieken als ze goed on-
derzocht zijn

advertentie

Er komt stoom uit de oren van de
jongeman. Zijn hele fysiek straalt
woede uit: wenkbrauwen gefronst,
vuisten gebald, voetstappen zwaar
aangezet. “Is er wat?”, vragen colle-
ga’s als hij neerploft op zijn stoel.

M eteen tiert de man
over fouten, incom-
petentie en slordig-
heid. Zet hij zich zó
in, doet hij zó z’n

best, verknalt collega X al zijn
werk, terwijl één telefoontje…
Afijn: de jongeman is boos.
Tegen X heeft hij zijn onvrede ook

uitgesproken, maar die reageerde
onverschillig. “Het is er tussendoor
geglipt”, daar moet de man het
maar mee doen. Zijn woede is er-
door gegroeid. Ook het tieren tegen
onschuldige collega’s doet zijn
boosheid niet verdwijnen. Lost woe-
de dan niet op als je je hart lucht?
Niet zonder meer, zegt gezond-

heidspsychologe Karina de Groot.
Woedende mensen die heel hard op
kussens rammen, worden daarvan
juist agressiever, bleek in de jaren
zeventig al uit onderzoek. Tegen
een kast schoppen, met deuren
slaan, fanatiek hardlopen, de cais-
sière afsnauwen, je beklag doen bij
buitenstaanders: het kan best even
lekker zijn, maar lost negatieve
emoties niet altijd op. Onderzoeken
naar ‘plaatsvervangend afreageren’
laten gemengde resultaten zien.
Woede wordt geneutraliseerd in

contact met de boosdoener, zegt De
Groot. In het geval van de jonge-
man dus collega X. Als die inder-
daad wat te verwijten valt, als hij
een fout maakte en daarmee de jon-

geman heeft geschaad, dan was
diens boosheid dus terecht. En
dan zou het erg hebben
geholpen als X had ge-
zegd: ‘Mea culpa. Ex-
cuus.’ Zand erover,
toch?
Maar misschien is de jon-

geman wel veel te heetgeba-
kerd. Misschien lag de schuld
niet (alleen) bij X, maar ook een
beetje bij hemzelf. Dan was het
mooi geweest als X dat had be-
noemd. “Joh, ik vind jouw boos-
heid niet terecht. Want...” De jon-
geman had vervolgens enig zelfon-
derzoek kunnen verrichten. Om
daarna zelf een sorry te uiten: “Ik
schoot te snel uit mijn slof.”
Ook in dit tweede scenario zou

zijn woede vermoedelijk snel
zijn uitgedoofd. Nu moet die slij-
ten door de tijd. Dat lukt ook
wel, maar het duurt iets langer
omdat de oorzaak niet is wegge-
nomen.
Furie is overigens wel een

krachtige emotie, zegt sociaal
psycholoog Lukas de Koning
van de Universiteit van Am-
sterdam. “Als je boosheid als
gepast wordt gezien, gaan
mensen meer aan je toege-
ven. Ze denken: ‘Kennelijk is
zijn grens bereikt’.” Met een
beetje geluk was collega X
toch best onder de indruk
van de boze jongeman, en
doet hij een volgende keer
beter zijn best.

Zelf een consultvraag
insturen? Mail naar
gezondheid@trouw.nl foto Colourbox


