Hyperbaarcentrum Goes heeft geld nodig

Hulp aan duikslachtoffers in gevaar: behandelcentrum in Goes heeft geld
nodig.
Groot belang dat het hyperbaar centrum in Goes 24 uur per dag
beschikbaar blijft.
De hulp aan duikslachtoffers in Zeeland is in gevaar. Het centrum in Goes
waar ze nu nog 24 uur per dag snel kunnen worden behandeld, heeft een
half miljoen euro nodig om die 24-uursdienst overeind te kunnen houden.
Tot nu toe is het vooral door liefdewerk dat dit mogelijk is. ”Maar dat
houdt een keer op’’, zegt Maarten van Tol.
Hij is directeur van het Medisch Centrum voor Hyperbare
Zuurstoftherapie (MCHZ), dat als zelfstandige kliniek is gevestigd in
ziekenhuis Adrz in Goes. In het centrum kunnen patiënten een
behandeling ondergaan in een hyperbare kamer, waar ze via een
mondkapje honderd procent zuurstof krijgen toegediend. Daarmee
kunnen bijvoorbeeld wonden sneller genezen of pijnklachten afnemen.
Maar in het MCHZ worden ook mensen behandeld die tijdens het duiken
de gevaarlijke decompressieziekte (caissonziekte) hebben opgelopen en
met spoed behandeld moeten worden. Het MCHZ en het AMC in
Amsterdam zijn de enige twee plekken in Nederland waar duikslachtoffers
24 uur per dag terechtkunnen.
Geen houdbare situatie
Maar het centrum in Goes krijgt daar geen geld voor. Dat het nu al 10 jaar
(zo lang bestaat het MCHZ) lukt om toch het hele etmaal beschikbaar te
zijn, komt vooral door veel liefdewerk van arts en oprichter Tjeerd van
Rees Vellinga en zijn vrouw, die ook in het centrum werkt. Zij wonen in de
buurt en zijn zodoende heel vaak beschikbaar, mocht een duikslachtoffer
worden binnengebracht. “Maar Tjeerd is inmiddels 67 jaar oud’’, zegt Van
Tol. “Hij heeft zeker nog geen plannen om te stoppen, maar een houdbare
situatie is dit niet voor de lange termijn.’’ Als Vellinga op termijn niet
meer zelf de bereikbaarheidsdiensten buiten de reguliere uren kan doen,
moeten daar andere kundige artsen voor worden aangetrokken en die
moeten worden betaald. Volgens directeur Van Tol is daar pakweg een
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half miljoen euro per jaar voor nodig. “En dat is dan nog mét de vrijwillige
inzet van Tjeerd. Als hij in de toekomst een keer helemaal stopt, gaan we
meer richting het miljoen.’’
Volgens Van Tol is het van groot belang dat het hyperbaar centrum in
Goes 24 uur per dag beschikbaar blijft voor duikslachtoffers. Mede gezien
het feit dat Amsterdam en Goes elkaar vervangen als op één van de
locaties onderhoud wordt verricht. ,,Dat is op dit moment zelfs het geval,
want Amsterdam is nu niet beschikbaar’’ zegt Van Tol. “Als wij er niet
zouden zijn, moesten duikslachtoffers nu uitwijken naar het buitenland.’’
Nul op het rekest
Volgens de directeur legt het hyperbaar centrum in Goes nu veel geld toe
op het 24 uur beschikbaar zijn. Er zijn tenslotte altijd momenten dat
mensen moeten worden ingehuurd. Hij heeft al aangeklopt bij onder
meer de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie en de
zorgverzekeraars, maar dat heeft nog niet voor extra geld gezorgd. Van
Tol hoopt binnenkort ook met de provincie in gesprek te gaan. Hij
benadrukt dat het extra geld alleen nodig is voor het 24 uur open kunnen
houden van het centrum. “De behandeling van een duikslachtoffer,
krijgen we al gewoon vergoed.’’
In 2019 werden in het hyperbaar centrum in Goes 26 duikslachtoffers
behandeld. Vorig jaar waren dat er 14, maar toen werd er in de provincie
vanwege corona ook veel minder gedoken door met name Belgen.
Volgens Van Tol is in het MCHZ nog nooit een duikslachtoffer overleden.
In het centrum kunnen overigens ook mensen met zogeheten crush-letsel
(beknelling) 24 uur per dag terecht voor snelle behandeling met zuurstof.
“Behandeling bij ons kan hun herstel versnellen’’, aldus Van Tol.
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