
Verkort uw 
behandeling door 
zelf te shoppen 

Als zzp’er loopt u inkomsten mis bij een ongeluk.
Beperk de schade door zelf de regie te houden 
over uw behandeling.

Berber Paalberg
....................................Amsterdam

SS
tel, u krijgt op vrijdag-
avond een ongeluk en
uw rechterarm doet
niets meer. De spoed-
eisende hulp in het

ziekenhuis constateert geen
levensbedreigend letsel en ver-
wijst voor nader onderzoek aan
uw arm naar de polikliniek,
maandag weer open. Daar zit u
dan, aan het begin van een tijd-
rovend en duur traject. 

Assertief en voortvarend han-
delen kan veel opleveren, onder-
vond Gert Nieveld, die dit over-
kwam. Nieveld, zelfstandig
ondernemer in de ICT-sector,
bespaarde zichzelf bijna zeven
maanden wachten — en daarmee
enkele tienduizenden euro’s aan
gederfde inkomsten. 

Aan de hand van zijn ervaring
worden twee scenario’s geschetst:
het reguliere scenario en Nievelds
assertieve scenario. Voor beide
geldt: zes weken na de operatie
absolute armrust, niet autorijden
en fietsen, veel pijn voorspeld, de
maanden daarna revalideren, na
twaalf maanden arm weer vol-
ledig te gebruiken. Financieel
lopen de twee scenario’s echter
behoorlijk uiteen. We berekenen
het verschil tussen beide voor een
werknemer met een modaal jaar-
salaris van ¤39.000 en 240 werk-
dagen per jaar (kosten volgens
TNO: ¤230 per dag) en een zzp’er
(uurtarief ¤100, 240 werkdagen
per jaar en vijf factureerbare uren
per dag). 

Herstel (dertig werkdagen) en
revalidatie (afhankelijk van het
type werk één tot twaalf maan-
den) geldt voor beide scenario’s
en zit niet in de berekening. Ui-
teraard kunnen er grote verschil-
len zijn, afhankelijk van zieken-
huis, aandoening, inkomen en
productiviteit.

Regulier scenario Regulier scenario 
U vertrouwt erop dat het zieken-
huis weet wat goed voor u is.
Maandagochtend belt u de poli-
kliniek. De polimedewerker vindt
op woensdag een gaatje in het
spreekuur van de orthopeed (drie
werkdagen). Deze constateert dat
uw arm het niet doet en wil een
echo. De secretaresse gaat dit
inplannen bij Radiologie en laat
op vrijdag weten dat u dinsdag
terechtkunt (nog eens vier werk-
dagen). Uitslag krijgt u een week
later, de dag na het wekelijkse
artsenoverleg op maandag (vijf
werkdagen). De echo laat zien
dat de pees is afgescheurd. Een
MRI-scan is nodig om te zien
waar hij is gebleven. De secreta-
resse gaat deze inplannen — u
kunt volgende week maandag te-
recht (vier werkdagen). De scan
kan nog net mee in het wekelijk-
se artsenoverleg, woensdag kunt
u met de orthopeed de uitslag
bespreken (twee werkdagen). Een
operatie is nodig om de pees te
hechten, maar dit ziekenhuis
doet geen schouderoperaties. De
orthopeed verwijst naar collega’s
in een naburig ziekenhuis. Daar
kunt u over zes maanden terecht
(120 werkdagen). 

Daardoor komt de wachttijd
tot aan de diagnose op achttien
werkdagen, en de wachttijd be-
handeling op 120 werkdagen. In
totaal 138 werkdagen, waardoor
de kosten bij een werknemer op-
lopen tot ¤31.740 en het omzet-
verlies van de zzp’er tot ¤69.000.

Al met al bent u lang uit de
running en door bij dit letsel lan-
ger dan circa een maand te wach-
ten met opereren is de hersteltijd
langer en kan blijvend functie-
verlies het gevolg zijn. 

Assertief scenario
U gaat assertief te werk in het zie-U gaat assertief te werk in het zie-
kenhuis en gaat zelf (of via zorg-
bemiddeling van uw verzekeraar)

op zoek naar een arts die
snel en goed kan helpen. Op in-
ternet bent u al op zoek gegaan
naar mogelijke oorzaken van uit-
gevallen armen, u vermoedt letsel
aan een schouderpees. U belt de
polikliniek voor een afspraak met
de orthopeed, waar u woensdag
terechtkunt. Vasthoudend dringt
u erop aan dat u vandaag een arts
wilt zien en kunt ’s middags
terecht (een werkdag). De ortho-
peed wil een echo, die de secreta-
resse zal inplannen. Door asser-
tief optreden krijgt u prioriteit, de
echo kan de volgende dag (een
werkdag). Via internet vindt u een

gespecialiseerde schouderortho-
peed en stuurt een mailtje. Dins-
dag informeert u bij uw verzeke-
ring of behandeling in andere zie-
kenhuizen wordt vergoed. Deze
blijkt wachttijdbemiddeling te
doen, maar als u zelf iemand
vindt, is dat geen probleem. In
het ziekenhuis laat de echo zien
dat de pees is afgescheurd, een
MRI-scan moet ingepland. Asser-
tief optreden levert een MRI de
volgende dag op. Weer thuis
krijgt u een telefoontje dat u mor-
gen terechtkunt bij de arts die u
hebt gemaild, in een privékliniek
(een werkdag). De MRI kan er
meteen achteraan. De verzeke-
ring heeft hier geen problemen
mee, u belt het eerste ziekenhuis
af. De arts maakt meteen (zelf)
een echo, MRI blijkt niet nodig.
Bloedafname en intake voor
anesthesie gebeuren aansluitend
en de operatie kan een week later
op vrijdag (zeven werkdagen). 

Hier bedraagt de wachttijd tot
diagnose drie werkdagen en het
wachten op de behandeling
slechts zeven. In totaal tien werk-
dagen dus, waardoor de kosten
bij de werknemer beperkt blijven
tot ¤2300 en het omzetverlies van
de zzp’er tot ¤6000.

Voortvarend
handelen
minimaliseert
wachttijden en
daarmee financiële
strop van ongeluk
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