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Artsenvrezenveel (onnodig) ongeruste patiënten
en eenkostenexplosie alsminister Schippers

MRI-scans toestaat voor gezondemensen.Want
kijk: toch een rare plek. Is hunangst terecht?
LessenuitDuitsland,waar deNederlandse

toekomst al praktijk is.
Door Mensje Melchior Illustratie Stefan Glerum
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BODYSCANNERS

GEZONdHEId
DE GEVOLGEN VAN FULL BODY SCANS



is Duits, de rest komt uit het buiten-
land: vooral Rusland enhetMidden-
Oosten.

Indespreekkamervanderadioloog
zitten twee halfbroers uit Jemen. De
enekwameenpaarmaandengeleden
al. Nuheeft hij zijn jongerehalfbroer
meegenomen,omdatdie ‘totaalgeen
energie heeft, zijn diabetespillenwel
sliktmaardanmeteendaarachteraan
zoetigheidnaarbinnenwerktentwee
pakjessigarettenperdagrookt’.Het is
duidelijk: de ouderehalfbroermaakt
zichzorgen. Vanmorgen isde jongste
doordeMRI-scannergegaan,nubekij-
ken ze samenmet Nixdorff en de ra-
dioloogde beelden. Dat gaat in hoog
tempo. ‘Dethorax, lever,pancreas–het
ziet er allemaal goeduit’, zegt de car-
dioloog. ‘Enzijn longendokter, hoe is
het met zijn longen?’, wil de oudste
weten. ‘Dat kunnenwe nog niet zeg-
gen.Omdatuwbroereenstevigeroker
is,moetenwenog een aparte CT-scan
makenvande longen.Datkunnenwe
laterdoen.’

InDuitslandbestaan,andersdanin
Nederland,geenrestrictiesvoorprivé-
klinieken die de MRI-scanner willen
inzetten voor preventieve diagnos-
tiek. Artsen mogen de techniek, die
mensenlichamenindetailvanbinnen
bekijkt,naareigeninzichtinzetten.En
dus vragen ze tussen de 800 en

3.000 euro voor een total body MRI-
scan, een doorlichting van top tot
teen.Omdatdeverzekeraarsdekosten
niet vergoeden, draaien de klanten
daarzelf voorop.

OokinNederlandoverweegtminis-
ter Edith Schippers vanVolksgezond-
heid preventieve scans, onder be-
paalde voorwaarden, toe te staan. De
Gezondheidsraad onderzoekt wat
daarvandevoor-ennadelenzijn.Naar
verwachting volgt einddit jaar of be-
ginvolgendjaardeuitkomst.Veelart-

sen maken zich zorgen: wie zomaar
gaat zoeken, vindt altijdwel een rare
plek of een verdacht knobbeltje. De
medischeAPKzouzodoende totover-
behandeling leiden en de samenle-
ving op kosten jagen. Eind vorig jaar
becijferde radiotherapeut Lukas Stal-
persinAMCMagazinebijvoorbeelddat
hettoestaanvancommerciëlepreven-
tievescansdeNederlandsezorg32- tot
40miljoeneuroextraper jaarzalkos-
ten. Stalpers: ‘Door vals positieve uit-
slagen–er is ietstezienopdescan,dat
moet verder onderzocht worden,
maar het blijkt loos alarm – kost elke
gescande persoon gemiddeld
400 euroaanvervolgonderzoek.’

De schatting van 32- tot 40miljoen
euro baseert hij op eenuitlating van
René Sprangers, een arts verbonden
aanPrescan.Dieschatdatalsminister
Schippersgroenlichtgeeft, tachtig-tot
honderdduizend Nederlanders per
jaar zichwillen laten scannen. Spran-
gers: ‘Dat isnatuurlijkeenruweschat-
ting,maar er zijn bijna 6miljoenNe-
derlanders tussende40en65jaar.Als
eenkleinpercentagedaarvanzichwil
laten scannen, zit je al snel op zo’n
honderdduizend Nederlanders per
jaar.’

Willen er écht zoveelNederlanders
straks door deMRI-scanner?Of is het
maar een exclusief groepje worried
welldatzichzal latendoorlichten?Om
daar achter te komengingenwenaar
Duitsland, het land waar de Neder-
landse toekomst al jaren werkelijk-
heid is.HoeveelDuitsersdoener jaar-
lijkseentotalbodyMRI-scan?Hoeeer-
lijk informerenpreventiecentra hun
klantenovermogelijkenadelenenri-
sico’s?Enzijnerextrakosten?

Alsnelwordtééndingduidelijk:het
getalvantachtig- tothonderdduizend
scangrageNederlandersiszwaarover-
trokken.Tenminste,alsNederlanders
ookmaarietsopDuitsers lijken.Bijel-
kaar zijn er in Duitsland vijf grotere
centradieeentotalbodyscanmetMRI
aanbieden. De centra die hun cijfers
willen delen, noemen aantallen van
tussende600en1.500gescandeklan-
ten per jaar. Daarnaast liet een keur
aanpreventieve kliniekenwetendat
zedeMRI-scannerwel inzetten,maar
alleen als daar eenmedische aanlei-
dingvoor is.

Ook gewone Duitse ziekenhuizen
enuniversiteitskliniekenbiedenpre-
ventieve full body scans aan, wat de
marktnogalversnipperdmaakt.Deze

IndewachtkamervanhetEuropeanPreventionCen-
ter(EPC)inDüsseldorf krijgenpatiëntengeenkoekje
bijdekoffie,maarnootjes, rozijnenof desnoodseen
energiereep.Opeengroteflatscreentelevisiezijnop-
namentezienvaneencongresoverpreventievege-
neeskunde:UweNixdorff,decardioloogdieditpre-
ventiecentrum runt, houdt er een praatje over de
voordelenvandriekeerindeweekeenhalf uurhard-
lopenenvette vis eten.
Het EPC is een vande grotere preventiecentra in

Duitslanddie een ‘total body scan’ aanbiedenmet
deMRI-scanner. Nixdorffs centrum licht tussende
600en800mensenperjaardoor.Driekwartvanhen
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‘Door vals-positieve
uitslagen kost elke
gescande persoon

gemiddeld 400 euro
aan vervolgonderzoek’
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ziekenhuizen kunnenmaar eenbeperkt aantal ge-
zondemensen scannen, omdat ze ook gewonepa-
tiëntenonderhunhoedehebben,enermeldenzich
doorgaansweinigmensenaan.Zobiedthetpreven-
tiecentrumvandeUniversiteit Greifswald voor de
zeerschappelijkeprijsvan800euroeenGanzkörper
MRTaan.Intweejaartijdheeftdeuniversiteitskliniek
nogmaar acht klanten gehad, vertelt onderzoeker
KatrinHegenscheid: ‘Nou zittenwij in een redelijk
armgebied vanDuitsland enookniet in een grote
stadalsBerlijn.Maardannog:dit lageaantalafgezet
tegendeprijs geeft aandatDuitsers zich zekerniet
massaalwillen latenscannen.’

OokJürgenWindeler,vandeDuitse
toezichthouder op de kwaliteit van
medischebehandelingen,het Institut
fürQualitätundWirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen(IQWiG),denktdat
hetomeen‘zeerbeperktegroep’Duit-
sers gaat die zich laat scannen. ‘We
moetenhetzelf betalen–verzekeraars
vergoedeneenMRI-scanzondermedi-
sche indicatie niet. Datmaakt het on-
aantrekkelijk.’
Windelersinstituutdoetonderzoek

naardewetenschappelijkeonderbou-
wing van screeningsprogramma’s in
zijn land. Volgens hem is er in Duits-
land geen enkele instantie die regis-
treertwelkeprivékliniekenzichopde
markt vande full body scans hebben
gestort. Voor zover hij kan overzien,
zijn er zo’n twintig klinieken die ze
aanbieden, inclusief deuniversiteits-
kliniekenen‘reguliere’ziekenhuizen.
Dit betekent dat er per jaar tussende
vijf- entienduizendwordengemaakt.
Dat het maar om een klein groepje
gaat, bevestigt ook de Duitse artsen-
federatie. ‘Het is goeddatDuitsers de
mogelijkheid hebben,maar ze staan
er zeker niet voor in de rij’, zegt een
woordvoerder.
Maximaal tienduizend scans per

jaar,opeenbevolkingvanruim81mil-
joen.Als jehetzouomrekenennaarde
Nederlandse bevolking, kom je grof-

weguitoptussendeduizendentwee-
duizendmensen die zich zouden la-
tenscannen.Dátgetal levertuiteraard
ook extra kosten op,maar het is niet
meerdaneenfractievanonsjaarlijkse
zorgbudget.
JürgenWindelertwijfeltaanhetnut

van preventieve full body scans, en
vooral aandat vande andere preven-
tieve check-ups die Duitsers kunnen
latendoen.Zokaniedereenvanaf zijn
35ste elke twee jaar naar de arts voor
een controle waarbij de bloed-

‘Het is goeddat
Duitsers de

mogelijkheid hebben,
maar ze staan er zeker

niet voor in de rij’

SCANNERTOERISTEN:
150 TOT ‘DUIZENDEN’
PER JAAR

In Nederland is de full body scan
zonder medische indicatie
vooraf niet toegestaan: elk jaar
wjken Nederlanders uit naar
met name Duitsland, om zich
daar alsnog aan het onderzoek
te onderwerpen.
Om hoeveel ‘scannertoeristen‘
het precies gaat, is lastig te zeg-
gen. Het bedrijf Prescan, dat op
zijn site rept over ‘60.000 tevre-
den klanten’, zegt aanvankelijk
8.000 Nederlandse patiënten
per jaar naar Duitsland te sturen.
Maar geconfronteerdmet het
feit dat zemaar met zeven kli-
nieken samenwerken die boven-
dienmaar een deel van de tijd
beschikbaar hebben, stelt het
bedrijf dat bij naar 4.000; de
rest zijn klanten die geen full
body scan doen.
Verzekeraar ONVZ, die als enige
Nederlandse zorgverzekeraar
aanvullende pakketten aanbiedt
die de full body scans dekken,
komt uit op veel lagere aantal-
len: 140 scantoeristen in 2012 en
120 in 2013. ONVZ dekt overi-
gens niet alle kosten, maar tus-
sen de 250 en de 750 euro. Het
kleinere bedrijf Privatescan wil
geen cliëntenaantallen geven.
Hoeveel Nederlanders zich uit-
eindelijk zullen laten scannen,
mocht de preventieve full body
scan ook in Nederlandworden
toegestaan, zal erg afhangen
van de kosten, denkt radioloog
Lukas Stalpers. Hij is enigszins
gerustgesteld door de bevindin-
gen van de Volkskrant in Duits-
land, maar zegt ook: ‘Zolang je
zelf moet betalen, blijven de
aantallen wellicht laag. Maar wat
gebeurt er als verzekeraars het
uit aanvullende pakketten gaan
vergoeden?’

Foto Charles O'Rear/Corbis





zoudengaanmetdewetenschapof ze
gezondwarenof niet.
Een ander punt is de voorlichting,

ietswaaraandeGezondheidsraadbij
haar advies uitgebreid aandacht wil
besteden. Dat wordt nog een lastige
kwestie, leert de ervaring in het bui-
tenland.

NeemCanada,waardepreventieve
total body scan ook is toegestaan en
waarheteveneensnietbepaaldstorm
loopt. Enkele jaren geleden bracht
Alan Cassels van de universiteit van

Victoria en auteur van het boek
Seeking Sickness aan het licht dat het
zeer slecht gesteld ismetde voorlich-
ting: kliniekengevenmisleidende in-
formatie enhebbenhetniet over risi-
co’s ennadelen.
Duitsland heeft nooit zo’n onder-

zoek gedaan, maar wie de websites
vande klinieken afstruint, vindt ook
daar nauwelijks disclaimers of waar-
schuwingen. Termen als ‘vroegtijdig
ontdekken’ en ‘zekerheid over uwge-
zondheid’vallenveelvuldig.Dedekli-

niekengevenonlinenergensinforma-
tie over toevalsbevindingen, die tot –
somsschadelijk,maarvaakiniederge-
valvervelend–vervolgonderzoekkun-
nen leiden, over uitslagendie tenon-
rechtezorgelijk lijken,of overgemiste
diagnoses.

Websites zijn niet de plek om dat
soort informatie te geven, is het ver-
weer van de artsen van de klinieken.
Zij zeggen dat ze hun klanten ter
plekke informeren,nogvoordatzede
scanner ingaan. Of dat nou het
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BN’ER DOOR DE
SCANNER: TOCH IETS
TÉ GERUSTGESTELD

Oud-televisiepresentator Hans
van der Togt was in 2008 (toen
60) te zien in een uitzending van
het RTL4-programmaNaar de
Kliniek. In dat programma liet een
schare BN’ers zich gratis body-
scannen. ‘Heb ik geen cent voor
gekregen’, zegt Van der Togt er
nu over. ‘Terwijl het natuurlijk één
grote reclamespot was. Maar ja,
ik wilde weleens helemaal door-
gelicht worden.’ Het filmpje is te-
rug te zien op YouTube. Hoewel
hij een stevige roker en drinker is,
maakt hij zich vooral zorgen over
dementie; zijn moeder heeft de
ziekte van Alzheimer. ‘Mijn grote
angstdroom is om ooit dement in
een verpleegtehuis te zitten en
dat er verder geen hondmeer
naar me komt kijken.’ Na een uur
in de MRI-scanner komt het ver-
lossendewoord: zijn longen zijn
in goede conditie en aan zijn her-
senen is niets te zien. ‘Het blijft
eenmomentopname’, nuanceert
de voice-over. ‘Dementie kan he-
laas nog niet preventief opge-
spoord worden.’ Van der Togt re-
ageert met: ‘Jongens, lekker naar
huis, sigaretje roken, borreltje
drinken!’
Wat we toen niet in beeld zagen,
was dat de arts Van der Togt de
boodschapmeegaf zijn prostaat
in de gaten te houden. ‘Misschien
had hij wel ontdekt dat mijn pros-
taat vergroot was, maar dat zei
hij er niet specifiek bij. Ik was zo
opgelucht dat ik gezondwas, dat
ik daar verder helemaal geen
aandacht meer aan schonk – ik
ben er in Nederland niet mee
naar de arts gestapt. Ook toen ik
plasproblemen kreeg, negeerde
ik dat een tijd.’
In 2012 liet Van der Togt zich op-
nemen in een verslavingskliniek.
Daar bleek bij eenmedische test
dat zijn psa-waarde veel te hoog
was en dat hij prostaatkanker
had. Hij werd bestraald, en nu is
het ‘godzijdank weer goed’. Ach-
teraf zegt hij: ‘Eigenlijk was ik
door die total body scan iets té
gerustgesteld.’

Foto Howard Sochurek/Corbis



taal heb ik tweeduizend MRI-check-
ups gedaan enmeestal zijn het clear
cut cases.’ De patiëntenbijwie ondui-
delijk blijft of er acute gezondheids-
problemenzijn,houdthij zoveelmo-
gelijk zelf in de gaten. ‘Ik raad ze dan
aanovereenhalf jaar terugtekomen,
dandoenweweerextra tests.’
Indeloungekamerspeciaalvoorpa-

tiënten (lederen banken, een eigen
badkamer, flatscreen televisie en,we-
derom, een schaal met nootjes en
fruit) zitten de halfbroers uit Jemen

met spanning op de uitslag te wach-
ten. Ondanks zijn ongezonde eetge-
woonten en stevige roken, blijkt de
jongste lichamelijk goed in orde. ‘Ik
maakmealleen zorgenoveruwgees-
telijkewelzijn,wanneer ikhoordat u
weinig slaapt en bijna geen energie
heeft.Alsuuwleveneencijferzoumo-
gen geven, wat zou dat dan zijn?’
vraagtNixdorff.

Dat blijkt een dikke onvoldoende.
Nixdorff vermoedt een depressie,
maarde stemmingswisselingenkun-

nen ook komen doordat de diabetes
nietgoedondercontroleis. ‘Ikwiluop
andere medicatie zetten. En u moet
gaansporten,elkedageenhalf uur.En
stoppenmetroken.’Demankijktniet
echt overtuigd, maar zijn oudere
broerknikthevig. ‘Dankudokter.Kan
ik trouwens eennieuweafspraakma-
ken? Ik wil ook mijn oude moeder
meenemen.Enmijndochtervan5;zij
praat nog steeds bijna niet. Wij heb-
ben alle vertrouwen in u, veel meer
dan inonzeeigenartsen.’

Twintig privéklinieken in Duitsland
bieden preventieve medische
check-ups aan. Maar ongeveer de helft
zet alleen de MRI-scanner aan als er
een medische indicatie is. Een selectie,
met daarbij de vijf grootste total body
scan-aanbieders ( ).

Mathias Spital
Enkele Duitse, veel
Nederlandse total
body scans. Aantal
onbekend.

Radprax
Wil geen cijfers
geven. Doet onder
andere scans voor
Prescan.

Diagnoseklinik München
Wil geen cijfers geven.
Een van de grotere
spelers op de markt.

Contilia Heart Centre
Ca. 1500 medische
check-ups per jaar,
maar geen total body
scans. ‘Gerichte
check-ups zijn
zinvoller’, zegt de
arts-directeur.

Diagnostik Zentrum
Fleetinsel
Ca. 1.500 medische
check-ups per jaar,
maar geen total
body MRI-scans.

Deutsche Klinik für Diagnostik
Tientallen total body scans per
jaar. Alleen op medische
indicatie.

Institut für Bildgebende
Diagnostik
Ca. 50 total body scans
per jaar. Vooral gerichte
scans, bijvoorbeeld om
uitzaaiingen op te
sporen als iemand al de
diagnose kanker heeft.

Alta Klinik
Ca. 200 total body
scans per jaar.

European Prevention
Center
Ca. 600 tot 800 total
body scans per jaar.
Kosten: ca. 2.500 euro.

Preventicum
Ca. 1.500 total body
scans per jaar.

Medizinisches
Präventions Centrum
(MPCH)
Ca. 1.500 total body
scans per jaar. Kosten:
ca. 3000 euro.
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CENTRA VOOR EEN TOTAL BODY-SCAN IN DUITSLAND
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idealemomentis,blijftdevraag–
zeker gezienHegenscheids bevindin-
genoverhoegoedde informatie aan-
komt.Andereartsenzeggendatzijeen
veel lagerpercentagetoevalsbevindin-
genhebben, endat zedie goedweten
in te schatten enhunpatiënten daar
goedoverweten te informeren.

DeartsChristophBambergervanhet
MPCH inHamburg,met vijftienhon-
derdfullbodyMRI-checksper jaareen
grote speler opdeDuitsemarkt, zegt
bijvoorbeeld: ‘Wijhebbeneen indrin-
gend gesprek aan het begin van ons
traject en aanhet einde. Bij dat afslui-
tende gesprek bespreken we uitge-
breidwatzakenzijndiebehandeldof
in de gaten gehouden moeten wor-
den. Ikdoedezecheck-upsal tien jaar,
en ons centrum bestaat sinds 2006.
Wij hebben dus niet zo vaak foute
diagnoses en kunnen toevalsbevin-
dingen zoals een longafwijking die
waarschijnlijk goedaardig is, heel
goed inschatten. Daardoor komthet
eigenlijknietvoordatpatiëntenonno-
digongerustwordengemaakt.’

HetMPHCbiedt overigensnog iets
opvallendsaan: eenalzheimer-check.
Artsenmakendaarbij eenMRI vande
hersenen, berekenen met speciale
software het volume van bepaalde
hersendelen endaaruit komt een in-
dicatieof iemandeenverhoogdrisico
heeftombinnenvijf jaardeziektevan
Alzheimertekrijgen.Losvandevraag
hoe betrouwbaar de berekeningen
zijn(veelwetenschappelijkonderzoek
is ernogniet over gepubliceerd) is de
ziekte nog niet te behandelen – met
medicatie valt het begin hooguit
enigszinstevertragen.TochzegtBam-
berger: ‘Ik zouhet zelf ookwillenwe-
ten, als ik merk dat ik vergeetachtig
word,bijvoorbeeld.’
Deongeveervijftigmensenper jaar

die het onderzoekbij hemdoen, heb-
benvaakdatsoortklachten.Of zema-
kenzichzorgenomdatdementieinde
familie voorkomt. ‘Dezemensenwil-
lenhetwetenomdatzedanvoorzorgs-
maatregelen kunnen nemen. Finan-
ciële zaken regelen voor hun familie,
bijvoorbeeld.Enwellichttochmedica-
tieslikkenomnogwatextratijdteko-
penvoordatdeziekte toeslaat.’
Ook cardioloog Uwe Nixdorff van

hetDüsseldorfseEuropeanPrevention
Centervindtdathijzijnklantenprima
voorlicht. ‘Ik heb een uitgebreid ge-
sprekmetmijnpatiënten,overwatde
bevindingenpreciesbetekenen. Into-




