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Onrust in het ziekenhuis.
Wat is er toch onbedachtzaam gewerkt bij het financieel debacle rond de
ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland. Met name bij het communiceren van
de besturen en zorgverzekeraars richting patiënten.
Het is deze maand 100 jaar geleden dat er in Nederland een revolutie verwacht
werd, georganiseerd door Pieter Jelles Troelstra. Als leider van de SDAP had hij
een revolutie voor ogen die een eind zou maken aan de onrechtvaardige
uitbuiting van velen landgenoten.
Door geen bereikte overeenstemming van de twee stromingen in de SDAP;
Troelstra voor de sociaal democratische- en Wijnkoop voor de communistische
revolutie, werkte ieder voor eigen gewin en de door hen gedachte populisten.
De revolutie heeft drie dagen geduurd en is mede gesmoord door het optreden
van Koningin Wilhelmina toen zij met haar dochtertje Juliana, in een koets op
het Malieveld in den Haag, zich aan den volken presenteerde.
En zie het volk koos massaal voor de monarchie. De revolutie was ten einde en
feitelijk mislukt. Niet alleen dor het optreden van de nog jonge Koningin, meer
nog door de mis communicatie van de zichzelf noemende leiders van de
revolutie, zoals Troelstra en Wijnkoop. Zij waanden zich in het eigen succes met
onvoldoende steun van de achterban. Het zou kunnen zijn dat Nederland
gespaard is gebleven voor een zich ernstig lijkende revolutie door de
miscommunicatie. Of door het optreden van Koningin Wilhelmina.
Troelstra was wel ongelooflijk populair en mag een krans krijgen als de mede
grondlegger samen met de KVP en de confessionele partijen voor de politiek in
de twintigste eeuw.
Terug naar de sluiting van de ziekenhuizen. Dit zo rauw op het dak gevallen
gebeuren deed bij heel wat oppositie leiders revolutie gevoelens opwellen
tegen de gevestigde orde, die meende dat het sluiten een terecht gevolg was
van, de gekozen markt werking als reden.
De marktwerking heeft haar werk goed gedaan, zeker als je daar voorstander
van was of bent.
Wat schandalig is te noemen; is de wijze waarop binnen een dag curatoren aan
de slag moeten om een faillissement uit te voeren, en medewerkers de
waarheid te horen krijgen. Terwijl al enige jaren duidelijk was dat het

financieel misgaan niet te voorkomen was anders dan met extra geld de gaten
te dichten.
Wederom mag gesteld worden dat het privatiseren als een te gemakkelijk
fenomeen beschouwd wordt waarin meer en meer door de leiding duidelijk
aangetoond wordt geen leiding te kunnen of willen geven op toekomstige
wijzigingen in ons bestel.
Twee jaar terug had de ernstige miskleunen bij het financieel beleid aanleiding
moeten geven de tien duizenden patiënten in te lichten en hen begeleiden op
deze veranderingen.
Noch bij de verantwoordelijke leiding, noch bij de op revolutie lijkende
oppositie, lees en horen wij hoe dit soort tot verstoring leidende mis
communicatie, ook voor misschien andere ziekenhuizen aangepakt gaat
worden.
Gelukkig staan de nu getroffen patiënten er niet alleen voor.
Maar het was het weekje wel!
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