DE GELDERLANDER

29 i DINSDAG 5 DECEMBER 2017

tlll
Wa,chttiiden
fors hoger bij

orthop ed ie

Ellenlange rijen bij ziekenhuizen in Nijmegen
Wachttijden voor orthopediepatiönten in Nijmegen lopen fors op bij de gespecialiseerde ziekenhuizen in
Nijmegen.
FRANK HERMANS

De Sint Maartenskliniek kampt met zieke chirurgen waar geen
vervanging voor kan worden gevonden. Bij ingrepen aan voeten
en enkels is de wachttijd voor het eerste consult inmiddels opgelopen tot 33 weken, bij rugklachten 23 weken. Voor een knie-operatie of kunstheup die niet goed zit, is de wachttijd tien weken
voor het eerste gesprek met de orthopeed.
Bij het Radboudumc staat een wachttijd van ruim 35 weken bij
lage rugklachten. Tussen diagnose en heupoperatie verstrijken 27
weken. ,,Zorgverzekeraars vergoeden minder behandelingen dan
dat er vraag is. Daarom kunnen we minder operaties doen dan

aangemeld " , verklaart een woordvoerster van het Radboudumc.
Om de vaart erin te houden, worden patiänten met minder complexe ingrepen zoveel mogelijk doorverwezen naar andere
ziekenhuizen. Voor een snellere behandeling, vaak al binnen twee
tot drie weken, kunnen zij terecht in bijvoorbeeld het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis.

,,We proberen zoveel mogelijk lange wachttijden te voorkomen" ,
zegt een woordvoerster van het CWZ. ,,Zo nodig draaien onze artsen extra poli-uren. Ook vragen ze extra tijd op de operatieka-

mers om te kunnen opereren. "
Geen keuze

Dat patiänten niet altijd naar een ziekenhuis met korte wachttijd
overstappen, komt omdat ze liever wachten op een plek bij een
arts die voor een bepaalde aandoening hoog staat aangeschreven.
Soms is er ook geen keuze. Bij orthopedische operaties bij bijvoorbeeld kanker, ontwikkelingsstoornissen of een trauma van
de wervelkolom, kan alleen een daarin gespecialiseerde orthopeed aan de slag.
Volgens een woordvoerder van de Sint Maartenskliniek zijn momenteel drie orthopeden langdurig ziek, wat de extra wachttijd
voor patiönten deels verklaart. ,,Ook zijn een aantal maanden geleden twee orthopedisch chirurgen uit dienst gegaan. " Hetzelfde
aantal patiönten moet worden opgevangen door de overige 3o orthopedisch chirurgen in dienst van de Sint Maartenskliniek.

Vervanging is volgens een woordvoerder niet makkelijk te regelen. ,,Er is op de arbeidsmarkt een tekort aan medisch personeel.
Voor ons is dat extra lastig, omdat we een gespecialiseerd ziekenhuis zijn dat extra kwaliteitseisen stelt. "
Van de Nijmeegse ziekenhuizen voldoet alleen het CWZ aan de
afspraken voor de wachttijden. Regel is dat patiänten binnen vier
weken geholpen worden voor diagnose en poliklinisch bezoek,
binnen zeven weken voor een behandeling.

