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‘Afschalen reguliere zorg is niet
alleen nadelig voor kanker- en
hartpatiënten’
Nederland moet oppassen met de afschaling van àlle reguliere zorg – niet alleen
cardiologie en kankerzorg. ‘Niet behandelen van psoriasis is voor een patiënt
qua impact te vergelijken met het negeren van de gevolgen van een hartinfarct’,
zegt directeur Kees Peter de Roos van DermaPark in Uden.
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Zijn zelfstandige kliniek ziet duizenden mensen per jaar met een
huidaandoening. Een paar maanden geen lichtbehandeling voor een
psoriasispatiënt heeft grote gevolgen, zegt dermatoloog De Roos: ‘De hele dag
jeuk, huid kapot krabben, niet kunnen slapen. En ondertussen uit proberen te
vinden in hoeverre insmeren met hormoonzalf iets van soelaas biedt.’

Littekens groter
De Roos: ‘Tachtig procent van de patiënten met basaalcelcarcinoom hebben dat
in hun gezicht. Als je wacht met een ingreep, of als een behandeling één of twee
maanden moet worden uitgesteld, betekent dat vaak dat de operatie heftiger
wordt. De littekens worden groter. Denk je eens in wat voor impact dat heeft op
mensen.’
Dit soort ingrepen wordt nu al in veel algemene ziekenhuizen uitgesteld. Een
deel van de patiënten gaat naar een zelfstandige kliniek, waardoor daar de
wachtlijsten flink oplopen. ‘We hebben normaal een wachttijd van anderhalf à
twee weken’, zegt De Roos: ‘Dat is nu snel opgelopen tot vier weken. Dus veel
patiënten krijgen later een behandeling.’ Hij denkt dat de wachttijden langer
worden nu ziekenhuizen steeds verder de reguliere zorg afschalen.

Huidkanker
De kliniek van De Roos behandelt onder meer aandoeningen als acne,
spataderen en huidkanker: ‘Uitstel van een behandeling van huidkanker heeft
serieuze gevolgen. In de eerste coronagolf werden er al 900 diagnoses van
melanoom niet gezien. Dat is een van de meeste dodelijke vormen van kanker.
In die gevallen kan het gaan om leven of dood.’
Zijn DermaPark krijgt extra toeloop van patiënten buiten de regio NoordoostBrabant. Het plafond van de afspraken met zorgverzekeraars voor 2020 komt in
zicht. Onduidelijk is of ze bereid zijn de extra patiëntenzorg te vergoeden. ‘De
angst is dat we op een gegeven moment nee moeten verkopen’, vreest De Roos.

