Een
boodschap
Lipoedeemdame
aan
zorgverzekeraar!

van
de

door Leonie, Lipoedeemdame
“U laat ons onnodig lijden, vrezen en sterven: een boodschap
aan de zorgverzekeraar.
Mijn naam is Leonie en ik lijd aan lipoedeem. Lipoedeem is een
verstoring in de aanmaak van vetcellen. Het is een ernstige
ziekte met helaas één puur cosmetisch, maar allesbepalend
kenmerk: lipoedeempatiënten zijn te zwaar.
Ik maak mij al jaren
boos over het totale
gebrek aan onderscheid
tussen
obesitas
en
lipoedeem, in de zorg en
daar voorbij. Ik wist
natuurlijk al dat deze
discriminatie
van
lipoedeempatiënten tot
allerlei
serieuze
problemen kon leiden.
Niet voor niets zit ik
werkloos thuis, met
onmenselijk veel pijn,
iedere dag weer. Niet
voor niets lachen mensen
op straat mij uit om
mijn ‘gekke’ vormen en
roept het merendeel van
de artsen steevast dat
ik gewoon te dik ben en

moet afvallen. Het leven dat mijn lotgenoten en ik lijden is
onnodig zwaar. Onnodig zwaar, omdat er behandelingen zijn die
ons kúnnen helpen. Behandelingen die bewezen effectief en
goedkoper dan een jarenlange UWV-uitkering zijn, maar
desalniettemin niet door de zorgverzekeraars worden vergoed.
Dat lipoedeem zou kunnen leiden tot mijn dood had ik nog niet
serieus overwogen. Ik heb er weleens over nagedacht, maar
gezien mijn jonge leeftijd heb ik die gedachte geparkeerd.
Maar nu is er het Coronavirus. Volgens artsen op de Intensive
Care-afdelingen lijdt ruim tachtig procent van de Nederlanders
die met Covid-19 aan de beademing moet aan ernstig
overgewicht. Dat hier ook lipoedeempatiënten tussen zitten,
moge duidelijk zijn. Maar zoals het zorgstelsel en de gehele
samenleving al jaren tegen ons zegt: als lipoedeempatiënt ben
je geen onderdeel van een lipoedeemgroep, maar behoor je
gewoon tot de obesitas-statistieken. Je hebt geen recht op
behandeling voor de ziekte die je hebt.
Maar als je een maagverkleining wilt, waarvan is aangetoond
dat het totaal geen nut heeft tegen lipoedeem, ben je van
harte welkom. Dit is totale waanzin.
Wij lipoedeempatiënten zijn te zwaar door onze ziekte. Onze
zorgverzekeraar houdt ons gevangen in deze ziekte. Wij zijn te
zwaar door de zorgverzekeraars. Wij belanden op de Intensive
Care omdat wij te zwaar te zijn. Wij belanden op de Intensive
Care door de zorgverzekeraar. Als we daar in het zwartste
scenario überhaupt heen mogen wanneer dat nodig is.
Het merendeel van de Intensive Care-patiënten overlijdt of
komt eraf met ernstig letsel. Wij overlijden of hebben straks
ernstig letsel door de zorgverzekeraar.
Daarom deze boodschap aan Achmea, VGZ, CZ, Menzis, DSW, Zorg
en Zekerheid, IptiQ, ONVZ, ASR, Eno en alle andere
zorgverzekeraars groot en klein, die weigeren behandelingen
voor lipoedeempatiënten te vergoeden:

– U houdt velen van ons onnodig werkloos.
– U laat velen van ons onnodig zware fysieke en mentale pijn
lijden.
– U maakt van ons onnodig een risicogroep voor ernstige
ziektes, zoals Covid-19.
– U laat ons onnodig vrezen voor onze levens.
– U laat ons straks onnodig sterven.
Ik eis dat u stopt met het ruïneren van onze levens door
behandelingen voor lipoedeempatiënten per direct te vergoeden.
– Lipoedeemdame”
——
Volg Lipoedeemdame ook op haar Facebookpagina!

