
De voorlopig laatste papier-
container wordt op dit mo-
ment nog gevuld, maar van-
af dinsdag 1 juni is het niet
meer mogelijk om daar het
oud-papier te brengen. 

De vrijwilligers van de mu-
ziekvereniging komen het
nog wel vierwekelijks - op el-
ke tweede zaterdag van de
maand, vanaf 13 uur. Ze rijden
dan met een perswagen van
afvalinzamelaar GP Groot.
Wie toch zelf het papier weg
wil brengen kan terecht bij
’zustervereniging’ Crescen-
do op het Zuideinde 193.

Oud-papier 
in Oostzaan
Oostzaan ■ Binnenkort
kan er geen papier meer bij
het gebouw van muziekver-
eniging Excelsior aan de
Twiskeweg 103 in Oostzaan
gebracht worden.

Het is nog onduidelijk hoe
het ongeval heeft kunnen
gebeuren en waarom de in-
zittenden er na het ongeluk
vandoor gingen. Het voer-
tuig werd twintig meter van
de weg tegen een boom aan-
getroffen. Getuigen vertel-
den tegen de politie dat ze
twee personen zagen weg-
rennen na het ongeval. De
politie heeft een onderzoek
ingesteld. Het voertuig is
door een berger afgevoerd.

Ongeval
langs afrit A8
Koog aan de Zaan ■ De
hulpdiensten zijn vrijdag-
avond massaal uitgerukt
voor een auto in de bosjes
langs de afrit van de A8 bij
Koog aan de Zaan. De be-
stuurder en de inzittende
bleken na het ongeval te zijn
gevlucht.

Regelmatig worden kwaliteits-
toetsingen door onafhankelijke
professionals van buiten het
ziekenhuis uitgevoerd om zorg
te toetsen. Zo wordt beoor-
deeld of er aan de geldende ei-
sen voor kwaliteit wordt vol-
daan en waar er ruimte is om de
zorg te verbeteren in het zie-
kenhuis in Zaandam.

Tijdens deze toetsingen zul-

len de professionals meelopen
met betrokken zorgverleners
en met de patiënten en hun
naasten in gesprek gaan. 

Het ziekenhuis zal ook om
toestemming vragen voordat
de professional eventueel aan-
wezig is bij een gesprek tussen
een patiënt en de zorgverlener.
Het ZMC vraagt in het bericht
op de website om medewer-
king: ’De ervaring van u als pa-
tiënt is voor ons van groot be-
lang, daarom stellen wij het
zeer op prijs indien u hieraan
mee wilt werken. Zo kunnen wij
samen met u, onze zorg nog be-
ter maken.’

Dinsdag en woensdag een
kwaliteitstoetsing in het ZMC
Zaandam ■ Onafhankelijke
’professionals’ zullen 1 en 2 juni
in het Zaans Medisch Centrum
(ZMC) aanwezig zijn om de zorg
binnen het Zaanse ziekenhuis
te toetsen, laat het ZMC weten
op hun website.

De toedracht van het ongeluk is
nog onduidelijk. Dat de klap
flink was, bleek wel: de kilome-
terteller van de motor vloog er-
af en lag op straat. 

Een traumahelikopter is ge-
land op de snelweg. Het slacht-

offer is met spoed, per ambu-
lance en onder begeleiding van
een trauma-arts, naar het zie-
kenhuis overgebracht. Voor zo-
ver bekend raakte de desbetref-
fende automobilist niet ge-
wond bij de botsing. 

De Verkeers Ongevallen Ana-
lyse van de politie is ter plaatse
bezig met een onderzoek. De
A8 werd op de plek van het on-
geluk zaterdag afgesloten. Een
berger zal de motor en de auto
wegslepen. 

Motorrijder zwaargewond bij
botsing met auto op A8 
Koog aan de Zaan ■ Een mo-
torrijder is zaterdagavond
zwaargewond geraakt bij een
botsing met een auto op de A8
bij Koog aan de Zaan. Een trau-
mahelikopter werd ingezet
voor het slachtoffer. 

Hulpverleners op de plek van het ongeluk op de A8. FOTO DNP.NU

ZAA 16 ◆

4 maandag 31 mei 20214 Regio

ZAA 17◆
maandag 31 mei 2021 5Regio 5

Zaandam ■ Moet je een operatie
ondergaan, maar hoeft het niet nu
meteen te gebeuren? Door de druk
op de zorg is de kans groot dat je
weken of zelfs maanden op je
beurt moet wachten. Minister van
Medische Zorg Tamara van Ark
(VVD) en de Patiëntenfederatie
Nederland melden dat er nog zo’n
140.000 achterstallige operaties
moeten worden ingehaald. 

Een deel van de Nederlandse
patiënten laat de ziekenhuizen
daarom links liggen en gaat naar
zelfstandige klinieken, zeiden de
besturen van meerdere van zulke
klinieken eerder in het Algemeen
Dagblad. Zo ook in het zelfstandig
opererende Oogheelkundig Me-
disch Centrum in Zaandam. 

Medisch directeur en oogarts
Michel Zaal ziet dat oogpatiënten
die lang moeten wachten op be-
handeling in het ziekenhuis, steeds
vaker kiezen voor zijn kliniek.

Zaal: ,,We zien een toename van
oogpatiënten die nergens anders
een plek kunnen vinden en op
eigen initiatief naar ons toe ko-
men. Soms in overleg met hun
huisarts, maar vaak weten ze ons
ook zelf te vinden.’’

Uitstellen
Het gaat volgens Zaal vaak om
patiënten die wel geopereerd moe-
ten worden, maar niet in levensge-
vaar zijn. ,,In ziekenhuizen ligt er
vooral veel druk op de faciliteiten
voor operaties waarbij de patiënt
onder narcose moet. Een levensbe-
dreigende aandoening gaat daar nu
altijd voor, denk aan een niertrans-
plantatie. Als je voor een oogopera-
tie onder narcose moet, sta je daar-
om achterin de rij. Zoiets kun je
wel even uitstellen, maar op een
gegeven moment moet je toch iets
doen.’’

De toeloop van oogpatiënten die
normaliter naar het ziekenhuis
zouden gaan voor hun behande-
ling, is voorlopig nog bij te houden
voor de Zaanse kliniek, zegt Zaal:
,,Het gebeurt nu nog mondjes-

maat, maar ik voorzie dat dat na de
zomer gaat toenemen. We hebben
de afgelopen tijd ook een dip ge-
had in het aantal patiënten, omdat
vooral oudere mensen liever wil-
den wachten tot ze gevaccineerd
waren. Nu dat zo is, durven ze het
aan om te komen.’’

Netvlies
De lange wachttijden in de zieken-
huizen hebben ook tot gevolg dat
er meer spoedgevallen binnenko-

men bij het OMC, zegt Zaal: pa-
tiënten bij wie het netvlies loslaat
bijvoorbeeld, of die een acute oog-
infectie hebben. 

Hoe verklaart Zaal die toename
van de patiënten die binnen een
dag geholpen moeten worden?
,,Huisartsen willen niet dat hun
patiënten heel lang moeten wach-
ten op een behandeling en daar-
door meer risico lopen. Dus die
huisartsen verwijzen de patiënten
naar ons door en geven in de ver-

wijzing aan dat er sprake is van
spoed, zodat ze eerder geholpen
kunnen worden.’’

Budgetten
Kan een zelfstandige kliniek als
OMC al die extra spoedgevallen
wel aan? ,,Wij kunnen dat nu nog
opvangen, maar het is niet ondenk-
baar dat we aan het eind van het
jaar zoveel spoedgevallen hebben,
dat we daar een rem op moeten
zetten, terwijl we dat eigenlijk niet

willen.’’ 
Daarbij gaat het niet alleen om

de hoeveelheid patiënten die te-
recht kan bij de oogartsen in Zaan-
dam. Geld speelt uiteraard ook een
belangrijke rol. Een zelfstandige
kliniek als het OMC maakt met
verzekeraars afspraken over het
maximale aantal behandelingen
dat zij in een jaar mogen verrich-
ten, legt Zaal uit. ,,Dat gaat een
keer overschreden worden, waar-
schijnlijk na de zomer. We kunnen

onze zorg wel uitbreiden, maar als we
daar het budget niet voor hebben,
creëer je een probleem.” 

Dan zou een zelfstandige kliniek
ineens behandelingen moeten ver-
richten die zorgverzekeraars niet
vergoeden. ,,Wat je nu ziet is dat de
budgetten voor zorg van tevoren
worden vastgelegd. Daardoor ont-
staan er knelpunten wanneer je de
zorg moet omschakelen. Het budget
volgt de patiënt niet en dat is jam-
mer.’’

INTERVI EW Meer spoedgevallen bij zelfstandige kliniek

’Patiënten
komen zelf
naar ons toe’
Nederlanders die vanwege het coronavirus langer
moeten wachten op een niet-dringende operatie,
verruilen het ziekenhuis voor zelfstandige klinieken.
Medisch directeur Michel Zaal van het Oogheelkun-
dig Medisch Centrum in Zaandam verwacht een
grote toename in het aantal patiënten van zijn kli-
niek: ,,Ons budget gaat een keer overschreden wor-
den.’’

Christian Sier
c.sier@mediahuis.nl

Medisch directeur en oogarts Michel Zaal van het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam FOTO ERIK RIETMAN 

❜❜Huisartsen
willen niet dat
hun patiënten

heel lang
moeten wachten

Toen hij merkte dat zijn ogen
achteruit gingen, kneep hij ’m toch
wel even. ,,Met slechte ogen haal ik
de medische keuring niet. Dan
komt er keurig een kruisje door
mijn brevet.’’ 

In het donker werden de lichten
van tegenliggers een soort kerst-
lichten, verkeersborden kon hij
niet goed meer lezen. ,,Alsof je
door matglas kijkt’’, aldus Karel.

Staar
De huisarts constateerde staar en
stuurde ’m door naar het Dijklan-
der Ziekenhuis. Daar konden de
planners in eerste instantie hele-
maal geen tijdsindicatie geven
omdat het aantal opgenomen coro-
napatiënten zo hard opliep. Later
mikten ze op zo’n vier tot zes
maanden wachttijd. ,,Dat zou een
zomer niet vliegen betekenen.’’

Al 38 jaar zweeft Karel geregeld
boven de Wieringermeer. ,,Op 400
tot 500 meter in de lucht heb je,
mits het mooi weer is, prachtig
uitzicht.’’ Zijn record is zes uur en
twaalf minuten achtereen in de
lucht (’maar dat doe ik nooit meer,
ik was gebroken’). Met de andere
senioren van de vereniging Zweef-
vliegcentrum Noordkop gaat Karel
eens per jaar de hort op om boven
Duitsland te vliegen.

Hij heeft overigens volledig
begrip voor de situatie in de zie-
kenhuizen, benadrukt hij. ,,Die
mensen werken keihard. Hier
kunnen ze helemaal niets aan
doen.’’ 

Een bevriende arts attendeerde
hem op de mogelijk naar een kli-
niek te gaan. „’De ziekenhuizen
zitten tot hun nek in de afspraken’,
zei hij. ’Waarom probeer je niet een
gespecialiseerde kliniek?’’’

Bij het OMC in Zaandam kon hij
snel terecht. Over twee weken is hij
aan de beurt. ,,In zes weken van
afspraak tot start behandeling,
perfect.’’ Omdat hij een verwijs-
brief heeft van zijn arts wordt de
zorg volledig vergoed. ,,De dokter
zegt dat ik straks zelfs geen bril
meer nodig heb voor veraf, alleen
nog een leesbril. Dan ben ik nog
beter af dan voor de operatie.’’Karel Schagen: ,,Met slechte ogen haal ik de medische keuring niet.’’ FOTO MARCEL ROB

Karel moet behandeling aan
zijn ogen of kruis door brevet
Virginia Groenendijk

Zaandam ■ Door de corona-
drukte in het Dijklander Zie-
kenhuis zou hobbyvlieger Karel
Schagen (74) pas over vier tot zes
maanden zijn staaroperatie
krijgen. Bij een zelfstandige
kliniek kan hij binnen een paar
weken terecht.

❜❜Maanden
wachten op

behandeling zou
een zomer niet

vliegen
betekenen

•i
Planbare zorg
Operaties die urgent zijn maar
geen spoed hebben, lopen al
langere tijd vertraging op als
gevolg van het coronavirus. In
29 Nederlandse ziekenhuizen
vond deze zogeheten planbare
zorg zelfs helemaal niet plaats,
aldus de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). Het
controleorgaan rapporteert dat
de druk op de zorg als gevolg
van corona afgelopen week zo
hoog was, dat ook urgentere
behandelingen voor onder
meer kankerpatiënten in 25
ziekenhuizen zijn uitgesteld.


