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Gesprek over PTED
met dr. Menno Iprenburg
Iprenburg Herniakliniek, Veenhuizen

Aan het eind van de dag zijn we aangekomen, heelhuids, na twintig minuten lopen tussen berijpte bomen en gepoederde suikervelden, de weg hier en
daar glad. Het is koud en stil op het terrein van de
veenkolonie Veenhuizen waar ooit landlopers, bedelaars en ander schorem ter heropvoeding werden
ondergebracht. Die tijden zijn voorbij. Na nog een
tijd gediend te hebben als strafinrichting en boevenopvang - gedeeltelijk nog steeds-, treffen we er nu
een gevangenismuseum en andere toeristentrekkers. Er wordt geijverd voor plaatsing op de Wereld
erfgoedlijst.
We bevinden ons in een mooie witte wereld, in de zomer is het hier groen. In hotel-restaurant Bitter en Zoet,

door Antoinette Westerveld

direct naast de kliniek gelegen, wacht ons warm onderdak en een restaurant waar de tafels met alcoholische
drankjes zijn vol getast. ’s Nachts weerhoudt ons slechts
één deur. We weten ons te beheersen en komen frishelder aan op de afspraak die we hebben met orthopedisch
chirurg en rugspecialist dr. Menno Iprenburg van de internationaal bekendstaande ‘Iprenburg Herniakliniek’,
gevestigd in Hospitaal Veenhuizen dat in het verleden
dienst deed als Quarantainegebouw.
Dr. Iprenburg is een enthousiaste man die levendig vertelt over zijn levensloop en zijn specialiteit, de unieke
endoscopische PTED techniek waarin hij als geen ander
bekwaam is. Sinds 2004 heeft hij meer dan 2400 PTED
ingrepen in zijn gespecialiseerde kliniek uitgevoerd.
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Slechts bij een klein aantal mensen met rugklachten is
sprake van een hernia. Gelukkig hoeft niet elke hernia
of stenose (vernauwing) te worden geopereerd. Bij 80
% van de patiënten verdwijnen de klachten binnen 6 tot
8 weken vanzelf. In die periode wordt afgewacht en niet
geopereerd tenzij er sprake is van verlamming of een
andere spoedindicatie. Als ingrijpen nodig is, wordt een
hernia niet eerder dan na zes weken en bij voorkeur niet
later dan zes maanden geopereerd. In Nederland worden jaarlijks 11.000 herniaoperaties verricht.
Een hernia kan op verschillende manieren verwijderd
worden: op klassieke of endoscopische wijze.
De klassieke herniaoperatie is een operatie van achteren (dorsaal). Deze operatie vindt plaats onder volledige
verdoving of met een ruggenprik. Hiervoor moet je worden opgenomen.
De Microscopische herniaoperatie geldt als ‘de gouden
standaard’. Hierbij wordt via een incisie van 30 mm de
spier Musculus Multifidus van de doornuitsteeksels losgemaakt en wordt een stukje bot van de wervelboog
verwijderd. Er wordt gewerkt met een microscoop. Naderhand is deze aanpak vaker aanleiding voor blijvende
rugklachten.

De Micro-endoscopische herniaoperatie (MED) wordt
beschouwd als endoscopische operatie maar is meer
invasief. Bij de klassieke MED wordt gewerkt met behulp
van een endoscoop. Er wordt geopereerd via een incisie
van 18-20 mm in de rug, waarin een buisje van circa 2
cm wordt geplaatst. Daarin bevindt zich een camera die
het beeld in de diepte overbrengt op een monitor. Terwijl de operateur het beeld op de monitor bekijkt, werkt
hij met instrumenten langs de camera om de hernia te
verwijderen. Omdat het op een monitor moeilijk oriënteren is, is de MTD methode ontwikkeld.
De Micro-Tube herniaoperatie (MTD) vindt door eenzelfde buisje/wondspreider plaats met behulp van de microscoop, het blote oog of een loupebril. Deze methode
is vanuit de MED ontwikkeld en wordt in Nederland door
veel neurochirurgen uitgevoerd.
Naast MED en MTD heeft zich een moderne endoscopische operatietechniek ontwikkeld: de Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED), internationaal TESSYS genoemd: ‘Transforaminal Endoscopic
Surgical System’.
PTED/TESSYS is een minimaal invasieve operatietechniek waarbij via een sneetje van 8 mm de hernia vanaf de
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zijkant van het lichaam benaderd wordt en verwijderd.
Deze operatie gebeurt door het foramen, het gat aan
weerszijden tussen de wervellichamen waar de zenuw
doorheen loopt. De meeste vernauwingen van het wervelkanaal en foramen door een hernia of botaangroei,
kunnen eveneens via deze weg verholpen worden. De
operatie vindt plaats via een werkkanaal van 8 mm
waardoor een endoscoop van 7,5 mm wordt ingebracht.
Door de endoscoop wordt gespoeld, het operatiegebied
verlicht en het beeld overgebracht op een monitor. In
de endoscoop bevindt zich ook een werkkanaal van 3,7
mm waardoor met fijne tangetjes de hernia verwijderd
wordt. Het risico op complicaties is bij PTED kleiner dan
bij dan een klassieke open herniaoperatie. Het herstel
gaat sneller. De kans op recidive is bij de PTED niet kleiner of groter dan bij een gewone herniaoperatie. Bij de
PTED wordt gewerkt onder lokale verdoving (analgo-sedatie) in dagbehandeling. Er vindt geen narcose plaats.
Na de ingreep van zo’n anderhalf uur staat de patiënt op
van zijn bed en wandelt. Binnen twee uur na de ingreep
kan de patiënt naar huis. Van alle patiënten wordt een
filmpje gemaakt van hoe ze zijn gekomen en hoe ze weer
gaan. Dr. Iprenburg toont ons enkele filmpjes.
Sinds 1989 zijn wereldwijd in 46 landen meer dan
300.000 patiënten volgens de PTED methode geopereerd, een ingreep die goed scoort en die daarom door

internationale zorgverzekeraars volledig wordt vergoed,
helaas sinds 2006 echter niet meer in Nederland.
Vanwege zijn expertise staat dr. Iprenburg internationaal bekend als ‘godfather’ van de endoscopie. In
binnen- en buitenland heeft hij honderden wervelkolomspecialisten opgeleid, orthopedisch chirurgen en
neurochirurgen. Hij reist de wereld rond om lezingen
en cursussen te geven, meerdere publicaties staan op
zijn naam. Het boek ‘Endoscopic Spine Surgery’ werd
in 2015 ook in het Chinees vertaald en binnen enkele
maanden zal het boek ‘Hernia en Spit’ verschijnen dat
hij nu met een collega aan het schrijven is. Vanuit de
hele wereld komen collegae bij hem kijken, moeilijke gevallen worden naar hem doorverwezen. Ook de Maartenskliniek verwijst complexe patiënten (m.n. foraminale HNP’s) door. De ‘leuke gevallen’ noemt dr. Iprenburg
hen, ze zijn z’n ‘hobby’. Jaarlijks behandelt dr. Iprenburg
zo’n 6 % buitenlandse patiënten die daarvoor een reis
maken van gemiddeld 3340 km. De Nederlander die
voor elke pond koffie in de auto stapt, hoeft slechts een
afstand van gemiddeld 179 km naar Veenhuizen af te
leggen. Iprenburg maakt zich zorgen over het gebrek
aan belangstelling van de Nederlandse neurologen en
wervelkolomchirurgen voor de endoscopische behandelmethoden. Nederland loopt internationaal achter.
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Dr. Menno Iprenburg werd in 1945 geboren te Scherpenzeel (GLD) als zoon van een horlogemaker. De liefde
voor precisiewerk heeft hij van zijn vader geërfd. Hij
heeft het niet van een vreemde.
Als vijftienjarige overkwam hem iets dat zijn leven zou
bepalen: tijdens het voetballen kreeg hij een trap tegen
het hoofd waarna hij een half uur buiten westen bleef.
De arts die hem behandelde, maakte zo’n indruk dat
Menno medicijnen is gaan studeren. In 1971 studeerde
hij in Utrecht af.
Hierna vertrekt hij naar Duitsland waar destijds de werken ontplooiingsmogelijkheden voor net afgestudeerde
artsen ruimer waren dan in Nederland. Dat strookt meer
met zijn eigenzinnig ondernemend karakter. In 1973
bereidt hij in Amsterdam tropenjaren voor als hij naar
Afrika wil gaan. In Tanzania werkt hij een jaar aan het
universiteitsziekenhuis te Dar es Salaam en 2 jaar in Iringa. In dat Afrikaans land beleeft hij zijn eerste bevalling:
“Het is een ezel!”, die hem in een klap beroemd maakt
in het betreffende dorp. In 1976 reist hij gedurende een
half jaar met vrouw en zoontje van vier (inmiddels ook
orthopedisch chirurg) per landrover naar Nederland
terug. Daarbij doorkruist hij Tanzania, Kenia, India, Nepal, Kashmir, Pakistan, Koerdistan, Turkije, Griekenland,
Joegoslavië, Oostenrijk en Duitsland. Een wereldreis op
die manier zou nu niet meer mogelijk zijn.
Tot eind 1979 bekwaamt hij zich verder tot orthopedisch
chirurg aan de universiteitskliniek in Bonn. Tussen 1980
en 2006 is hij als orthopedisch chirurg verbonden aan
het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In 2006 start hij zijn
eigen privékliniek, sinds augustus 2009 ‘Iprenburg Herniakliniek’ geheten. Inmiddels heeft hij meer dan 4900
herniaoperaties op de teller staan, waaronder ruim 2400
endoscopische operaties.

Tweemaal is dr. Iprenburg onderscheiden met de Parviz
Kambin Award: in 2011 in Denver, USA, door Kambin
zelf voor zijn aandeel in het opleiden van anderen en ze
vertrouwd maken met de minimaal invasieve joimax®
methode; in 2015 werd hij opnieuw onderscheiden, ditmaal in Mainz, voor zijn totale levenswerk. Dr. Parviz
Kambin waarnaar de Award is genoemd, was de ontdekker van de zogenaamde ‘Kambin driehoek’ die de begrenzing van het intervertebrale foramen aangeeft waar
doorheen veilig het wervelkanaal bereikt kan worden.
Hiervan maakt de PTED techniek gebruik.
De eerste transforaminale herniaoperatie via het foramen werd in 1973 door Kambin uitgevoerd.
Sinds 1989 werd PTED/TESSYS in de Alpha Kliniek in
München toegepast. Internationaal wordt de methode
veelvuldig toegepast, positief gewaardeerd en door
zorgverzekeraars vergoed.
Vanaf 2002 oordeelt in Nederland het College van Zorgverzekeraars (inmiddels is het CVZ omgedoopt tot Zorginstituut Nederland, ZiN) de endoscopische herniaoperatie als internationaal gebruikelijk en wordt PTED ook
in ons land vanuit het basiszorgpakket vergoed.
In 2006 wordt dit zonder aanleiding of noodzaak teruggedraaid en oordelen CVZ en de voorzitter van Dutch Spine
Society dat PTED als endoscopische operatie niet internationaal gebruikelijk is. Sindsdien wordt in Nederland
de PTED niet langer vergoed, wel echter de andere endoscopische ingreep de MED, en de MTD die in tegenstelling tot PTED in het basiszorgpakket gehandhaafd blijven.
Een en ander zorgt voor ophef. Het College van Zorgverzekeraars ziet zich genoodzaakt om tot een nieuw
standpunt te komen betreffende alle endoscopische
herniatechnieken. In 2008 wordt in dat standpunt welis-
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waar erkend dat het advies van 2006 onvolkomen was,
maar de PTED ingreep blijft niet vergoed. PTED zou niet
voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.
PTED wordt buiten de deur gehouden. Op grond van
precies dezelfde gegevens als waarop CVZ uiteindelijk
zijn conclusies trekt, wordt in de VS wél voldoende bewijs gevonden om PTED als effectief en veilig te beoordelen. In de VS is voor zorgverzekeraars een nieuwe codering ingevoerd voor alle endoscopische ingrepen aan
de hele wervelkolom, inclusief PTED/TESSYS.
In Nederland verklaart de ingeschakelde Nationale
Ombudsman de klachten van gedupeerden jegens het
besluit van het College van Zorgverzekeraars gegrond
maar er volgt geen verdere actie. Het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt de boot af. Tros
Radar besteedt meermaals aandacht aan de zaak. Bij het
gerechtshof Arnhem speelt de zaak Eppink-Menzis. Uit
het buitenland komen ondersteunende verklaringen van
chirurgen. Als in 2012 een eindarrest van Gerechtshof
Amsterdam bepaalt dat PTED een internationaal gebruikelijke ingreep is, verklaren de Nederlandse zorgverzekeraars de uitspraak slechts voor enkele situaties geldig.
In 2012 wordt in de definitieve versie van het onderzoek naar endoscopische technieken gesteld dat over
PTED nog altijd onvoldoende bekend is. De Micro-endoscopische Discectomie (MED) is niet tegen het licht
gehouden, evenmin de Micro-Tube Discectomie (MTD)
die als ‘doorontwikkelde’ techniek wordt beschouwd.
Ze blijven beide gehandhaafd ook al is het onduidelijk
of deze methoden voldoen aan ‘de gouden standaard’
die de grootste zekerheid geeft. In 2013 adviseert het
College van Zorgverzekeraars minister Schippers om
PTED voorwaardelijk toe te laten tot het basiszorgpakket. Er wordt initiatief genomen voor gerandomiseerd
onderzoek naar PTED, Randomized Clinical Trial (RTC).
De Nederlandse deskundige bij uitstek, dr. Menno Iprenburg, wordt niet bij het onderzoek betrokken. Hij heeft
de noodzaak van gerandomiseerd onderzoek ter discussie gesteld. Bovendien zou van patiënten niet kunnen
worden verwacht dat ze helemaal naar Veenhuizen zullen reizen voor de PTED binnen de studie.
Welk spel wordt gespeeld? Zijn we getuigen van een
machtsstrijd tussen neurochirurgen en orthopeden, is
het een strijd tussen ego’s of gaat het gewoon om ordinair geld waarmee het belang van de rugpatiënt het
onderspit delft? Het niet vergoeden van PTED en andere
zorg levert de zorgverzekeraars fors financieel voordeel.
Hun reserves zijn sinds de vercommercialisering van de
zorg in 2006, zo gegroeid dat er inmiddels negen miljard
euro meer in kas is dan de Nederlandse Bank vereist. Dit
komt straks aandeelhouders ten goede en niet de gezondheid van de patiënt. Tot 2018 is er een verbod op
winstuitkering. Er zijn politieke partijen die zich zorgen
maken.

Betreffende de zaak Eppink (zie WW 1-2016 en WW
3-2016) heeft het deskundigenrapport van Prof. dr. Ö aangetoond dat de PTED operatie die in augustus 2007 werd
uitgevoerd, voldeed aan de stand van de wetenschap en
praktijk. Het vervroegd arrest van het Arnhems Hof heeft
dit in maart 2016 bevestigd. Hierdoor werd een eerder
vonnis nietig verklaard en is Menzis veroordeeld tot gedeeltelijke vergoeding van gemaakte kosten. Tegen dit
vonnis heeft Menzis cassatie aangetekend ‘in het algemeen belang van het zorgstelsel’. Daartoe werd Menzis
aangezet door Zorginstituut Nederland (ZiN, voorheen
CVZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Vervolgens hebben het Ministerie van VWS
en ZiN in september 2016 bij de Hoge Raad een verzoek
ingediend ‘tot voeging in de cassatieprocedure van de
zaak Eppink’. Inmiddels gaat het allang niet meer over het
geval Eppink, er staan grotere belangen op het spel. In
december jl. heeft de Procureur Generaal de Hoge Raad
geadviseerd om het verzoek tot voeging af te wijzen,
voorlopig een tik op de neus van de verzoekende partijen.
Internationaal wordt PTED positief beoordeeld en door
zorgverzekeraars vergoed. Overal wordt PTED/TESSYS
volop in opleidingscentra onderwezen en in ziekenhuizen toegepast, niet alleen in de lendenwervelkolom
maar ook in de borst- en halswervelkolom! Desondanks
vindt vanaf 1 januari 2016 in Nederland gerandomiseerd
onderzoek (RCT) plaats naar de effectiviteit van PTED
in vergelijking met de andere gebruikelijke herniaoperaties. Voor dit onderzoek zijn oorspronkelijk vier, inmiddels zes ziekenhuizen in het westen en midden van Nederland geselecteerd. ‘Vanwege de te grote afstand’ is
Iprenburg Herniakliniek niet bij het onderzoek betrokken.
Slechts een beperkt aantal rugpatiënten kan aan het onderzoek meedoen. De kans op deelname is klein. Patiënten moeten aan criteria voldoen. Niet de arts maar een
computer bepaalt wie voor PTED of voor een ander type
operatie in aanmerking komt. Vijf chirurgen die recentelijk zijn opgeleid, zullen de PTED operaties uitvoeren,
daarin bijgestaan door één chirurg met de ervaring van
enkele honderden PTED’s. Om ervaring op te doen met
de moeilijke PTED techniek is een lange leercurve nodig
van zo’n 40 à 80 ingrepen, afhankelijk van de handigheid
en het geduld van de arts. Na een inwerkperiode van 30
ingrepen moet de deelnemende chirurg zich zelf verder
bekwamen in deze lastige operatietechniek. In Nederland is de rugpatiënt gepromoveerd tot een proefkonijn
dat mag deelnemen aan het leerproces van artsen. Over
zijn rug heen wordt de strijd gevoerd.
Dit alles overziend vragen wij ons tenslotte af hoe minister Schippers zelf behandeld zou willen worden, vooral
bij een foraminale hernia.
Voor meer informatie:
www.herniakliniek.nl – www.hospitaalveenhuizen.nl –
www.iprenburgspine.com
http://pted-studie.nl/laatste-nieuws-pted-studie
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