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’Wat hier niet kan, kan
in buitenland ook niet’

OPINIE Professoren Ronald Bartels en Wilco Peul

Samen met 12,3 miljoen andere Brit-
ten heb ik maandagavond zitten
kijken naar het interview van Op-

rah Winfrey met Harry en Meghan.
Ademloos mag ik wel zeggen. Hoewel de
meest opzienbarende onthullingen in
de loop van de dag al uitgebreid in het
nieuws waren geweest, bleef het fasci-
nerende televisie, met cliffhangers, een
gezonde dosis theatrale verontwaardi-
ging en natuurlijk ronduit schokkende
ontboezemingen.

Naast de beschuldigingen van racisme
en het negeren van psychische nood
bleven me vooral de woorden van Harry
bij. Hij voelde zich verstrikt (trapped) in
de klauwen van het koninklijk huis. Dat
was genoegzaam bekend, anders was hij
natuurlijk niet naar Californië verhuisd.
Maar het horen zeggen is toch anders.
En meer nog. Harry wist ook zeker dat
datzelfde gold voor zijn vader Charles
en zijn oudere broer William.

Hoe zit dat nu eigenlijk in Neder-
land?, vroeg ik me na afloop af. En in-
eens moest ik denken aan het boek van
Renate Rubinstein dat ik ooit las toen
onze eigen Willem-Alexander achttien
werd. Ik haalde het uit de boekenkast
en las het, ook alweer ademloos, nog
eens. Het gaat om een portret van ei-
genlijk een heel gewone jongen. Natuur-
lijk weet hij dat hij uiteindelijk koning
zal worden, maar nergens wordt de
indruk gewekt dat hij er erg onder ge-
bukt gaat. Hij is gevat, ondeugend, soms
zelfs rebels, maar tegelijkertijd heel
sympathiek en daarenboven volstrekt
normaal.

Rubinstein schrijft dat haar geen
belemmeringen werden opgelegd bij
het schrijven van het verhaal. In het
Verenigd Koninkrijk zou dat onmogelijk
zijn. In plaats van de ongecensureerde
normale werkelijkheid krijgen de Brit-
ten een beeld voorgeschoteld van het
koninklijk huis waarbij de leden een
bijna goddelijke status van onkreukbare
dienstbaarheid wordt toegedacht. Tege-
lijkertijd worden voortdurend barstjes
in die onkreukbaarheid belicht, om
deze tot hapklare brokken op te blazen.

Het zorgt tegelijkertijd voor grote
druk. Die zorgt ervoor dat The Firm,
zoals Harry en Meghan het instituut
rond de koninklijke familie bleven noe-
men, zo af en toe op ontploffen staat.
Dat dat voortdurend gebeurt als er
televisiecamera’s in de buurt zijn, geeft
te denken. Het BBC-interview van Dia-
na, het klunzige relaas van prins An-
drew over zijn relatie met pedofiel Jef-
frey Epstein en nu weer de ontboeze-
mingen van Harry en Meghan.

Het is alsof de leden van de koninklij-
ke familie nooit hebben geleerd om
normaal te doen. Het juk is ook bijna
ondraaglijk, zo stel ik me voor.

Intussen reageert het land verdeeld
op het programma. De wat oudere Brit-
ten vinden de aanval op het instituut
ongehoord, terwijl jongeren vooral
sympathiseren met Harry en Meghan.
Het is een verdeeldheid waar de Brit-
ten, met Brexit en de mogelijke zelf-
standigheid van Schotland, aan gewend
zijn geraakt. Dat het koningshuis voor
eensgezindheid zorgt, is niet langer het
geval.

Verstrikt

Als royals doorslaan is
er altijd tv-camera bij

Goede kwaliteit gaat
samen met verantwoord
gebruik van middelen,
stellen Bartels en Peul.
,,Uitbuiting van mensen in
een uitzichtloze situatie is
in het buitenland aan de
orde van de dag.” 
FOTO’S ANP/HH

Patiënten die zich in een ander land laten
opereren, in de veronderstelling dat een
kwaal in Nederland niet kan worden be-
handeld; het tergt Ronald Bartels en Wil-
co Peul. ,,Alle behandelingen die mogelijk

zijn, kunnen in ons land worden uitge-
voerd. Zonder misleiding en uitbuiting.” 

D
e Nederlandse ge-
zondheidszorg
prijkt zeer hoog op
internationale
ranglijsten. Of-

schoon het beloop van de
pandemie anders doet ver-
moeden, is de kwaliteit bij-
zonder goed, evenals de toe-
gankelijkheid en de efficiën-
tie. Dat laatste houdt in dat
goede kwaliteit samengaat
met verantwoord gebruik
van middelen.

De hoge kwaliteit van de
Nederlandse gezondheids-
zorg hangt samen met een
aantal factoren. Zeer be-
langrijk zijn de geweldige
motivatie en het hoge oplei-
dingsniveau van de mensen
die in de zorg werken.

In Nederland kunnen alle
behandelingen die mogelijk
zijn, worden uitgevoerd. Er
is echter een restrictie: de
behandeling moet weten-
schappelijk zijn meerwaar-
de hebben aangetoond. We-
tenschappelijke onderbou-
wing is van wezenlijk belang
in de Nederlandse gezond-
heidszorg. Dit geldt voor el-
ke therapie die wordt toege-
past, maar ook voor de indi-
catie waarvoor het wordt
toegepast. 

Op basis van wetenschap-
pelijk onderzoek wordt bij-
voorbeeld in Nederland een
operatie voor rugpijn zon-
der duidelijk omschreven
oorzaak niet uitgevoerd. Dit
is anders in naburige lan-
den. Recente internationale
literatuur bevestigt ons Ne-
derlandse beleid inzake de
behandeling van rugpijn

zonder aantoonbare oor-
zaak.

Mensen met rugpijn kun-
nen echter ten einde raad
zijn. Hun hele leven wordt
beheerst door rugklachten.
Zij zijn bereid elke thera-
peut die goede verwachtin-
gen schept te geloven. Des-
noods reizen zij naar het
buitenland.

Staan als een huis
Een vergelijkbare aandoe-

ning is sinds een aantal ja-
ren actueel. Het heet CCI/
AAI, waarbij een instabili-
teit aanwezig zou moeten
zijn in het gewricht dat de
schedel aan de nek ver-
bindt. De aanwezigheid
van een instabiliteit in
dit gewricht of het ge-
wricht tussen de eerste
en tweede halswervel bij
verschillende aandoe-
ningen is goed bekend.
Deze operatie vindt in ver-
schillende ziekenhuizen
plaats. De gevolgen
zijn voor de pati-
ent enorm. Het
hoofd aan de
nek vastzet-
ten bete-

kent niet meer goed voor-
over kunnen kijken of draai-
en met het hoofd. De indica-
tie voor dit soort
mutilerende ingrepen moet
staan als een huis. De pati-
ent moet weten wat nadien
de beperkingen zijn. Dat
kan alleen als gesproken
wordt uit ervaring die stoelt
op wetenschappelijke on-
derbouwing.

Nu blijkt een nieuwe indi-
catie te zijn ontstaan voor
deze ingrijpende operatie.
Patiënten met klachten zo-
als nekpijn, hoofdpijn, tin-

telingen, over-
gevoeligheid

voor har-
de ge-
luiden
en
licht,
con-
centra-

tieverlies, trillende spieren,
wazig zien, die niet goed zijn
te verklaren door geraad-
pleegde artsen, ondergaan
een MRI. Hierbij zou een
verhoogde mobiliteit te zien
zijn. Opmerkelijk is dat deze
niet gezien wordt door Ne-
derlandse deskundigen en
een operatieve behandeling
wordt ook niet aangeboden,
omdat alles binnen normale
grenzen valt. Alleen in Bar-
celona is er een chirurg die
voor deze indicatie wel ope-
reert tegen een veelvoud
van de prijs die deze behan-
deling in Nederland zou
kosten. Crowdfunding is
soms noodzakelijk.

Onacceptabel
Dit is een onacceptabele

situatie die een halt toege-
roepen moet worden. Men-
sen in een uitzichtloze situ-
atie, kinderen zelfs, worden
uitgebuit en valse beloften
gedaan. De operatie creëert
een nieuwe handicap. Wij
claimen niet de wijsheid in
pacht te hebben, maar laten

we dan gezamenlijk uitzoe-
ken wat de waarde is van
de vermeende hypermo-
biliteit en een oplossing te
zoeken voor de klachten
van deze mensen.
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