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UMCG wil samenwerken
<< 1 Rob Lubeck testte pas een

man van 52 jaar met een vaat-

leeftijd van 74. Lubeck: "Zo ie-

mand adviseren we naar de

huisarts te gaan. Hij zal flink

moeten afvallen, zijn cholesto-

rol en bloeddruk moeten flink

naar beneden en hij moet gaan

sporten." Voor alle duidelijkheid:

de werkgever krijgt de onder-

zoeksrapporten niet te zien. "Die

worden naar de mensen thuis

gestuurd, want je bent zelf ver-

antwoordelijk om er iets aan te

doen", zegt Lubeck.

Eric Rooze is al jarenlang geïn-

teresseerd indegezondheidzorg.

Hij werd importeur, niet om het

apparaat in Nederland te verko-

pen, maar als dienstverlener die

op locatie komt meten. Samen

met medisch directeur en voor-

malighartchirurgRobLubeck en

financieel directeur Hans Pront

richtte hij het bedrijf Vascu-

Check op. Rooze: "Het apparaat

heeft al de vaatconditie van

30.000 mensen in verschillende

landen getest, maar wij wilden

natuurlijk de software helemaal

afstemmen op de Nederlanders.

Daar zijnwe zeker driekwart jaar

mee bezig geweest."

Na de zomer zijn de eerste

mensen in Nederland getest

met het apparaat. VolgensRooze

is er veel belangstelling voor de

eenvoudige vatentester. "Er is

haast niks op dat vlak. Je hebt nu

catheterisatie, waarbij je met

een slangetje het lichaam in

moet, of röntgenonderzoek. Dat

zijn allebei kostbare en belas-

tende onderzoeken. Verder heb

je nog een meting van de nek-

kransader, maar die zegt weer

niks over de vaten in bijvoor-

beeld je benen. Wij meten alle

vaten."

Meerdere overheidsinstellin-

gen hebben belangstelling ge-

toond voor de vatencheck.

Rooze heeft nu twee apparaten,

maar verwacht volgend jaar vijf-

tig tot zestignodig tehebbenom

zijn klanten te bedienen. "We

gaan binnen fysiotherapie-

praktijken mensen opleiden die

de test kunnen afnemen. Maar

de interpretatie en het gesprek

met de klant zal altijd door een

bevoegde arts worden gedaan."

Bij het Universitair Medisch

Centrum in Groningen wordt

nagedacht om samen met Vas-

cuCheck een wetenschappelijk

onderzoek op te zetten. Want

mocht de vatenchecker even

goed zijn als de reguliere, inten-

sieve ziekenhuisonderzoeken,

dan kan er veel geld en tijd wor-

den bespaard. "Onze test kost

179 euro en is door de belasting-

dienst vrijgesteld van BTW, om-

dat wij een innovatieve dienst

leveren."

Meer info: www.vascucheck.nl

º Een werknemer wordt
getest. Foto: Annemarie El-
berse


