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Nu gij behouden zijt

O p de radio zong iemand over jaloezie. Dat het zo verschrikke-
lijk is, verscheurend, erger dan… dan álles.

Ik luisterde ernaar en knikte vaag. Ik was bezig Mendelssohn op
het dak te lezen, van de Tsjech Jiri Weill, een indrukwekkende ro-
man over de invloed van de Duitse bezetting op allerlei gewone le-
vens in Praag. Duitse, Tsjechische, Joodse levens. Mensen verlie-
zen al wat ze gekoesterd hebben, aan spullen, plekken, vrienden,
geliefden. Hun eigen leven.

Erger dan dat kan het niet zijn. Elk eigen gevoel valt in het niet
ten opzichte van dat type verschrikkingen. Jaloezie? Ach.

Hetzelfde geldt als je in de krant leest over de burgeroorlog in
Syrië, waar op afschuwelijke wijze wordt vernietigd, gemoord, ge-
folterd. De mensen daar leven in voortdurende angst, de rechte-
loosheid is enorm, net als de willekeur van het geweld.

Hoezo zou jij je dan bedrukt voelen over iets onaardigs dat ie-
mand gezegd of gedaan heeft, over een of andere pijn, over het ver-
driet van een afscheid, het toenemende lawaai in de omgeving? Je
schaamt je voor hoe erg je dat vindt.

In Vondels Gijsbrecht van Aemstel, begin januari weer door Het
Toneel Speelt op de planken gebracht, wordt verhaald hoe de stad
Amsterdam wordt ingenomen door de vijand. Branden woeden,
nonnen worden verkracht, burgers afgeslacht, het leger van Gijs-
brecht staat machteloos, hoe dapper het ook strijdt. Terwijl Gijs-
brecht aan het vechten is, wacht zijn vrouw Badeloch thuis angstig
op zijn terugkeer. Gijsbrechts broer komt haar berichten over de
afschuwelijke strijd in de stad. Het interesseert haar wel, maar ei-
genlijk heeft ze maar één vraag: En mijn man? Als ze eindelijk Gijs-
brechts stem hoort, zegt ze onomwonden: Nu gij behouden zijt, is al
mijn leed vergeten,/ Mijn trouwe bruidegom, mijn hoofd, mijn troost, mijn
schat:/ Nu gij behouden zijt, wat geef ik om de stad,/ om al het werelds goed!

Je moet maar durven, denk je als toeschouwer: heel Amsterdam
met heel zijn burgerij gaat eraan, en zij
zegt ijskoud dat het haar niet kan sche-
len, want haar gaat het om die ene.

Vondel lijkt het niet af te keuren. Hij
toont het: zó gaan gevoelens. En hij
vindt die gevoelens niet onbelangrijk,
integendeel. Dat is in zekere zin te-
recht, wie niets mag voelen bij het ei-
gen leven omdat het allemaal elders

zoveel erger is, ontkent het hele leven. Maar wie op het relaas van
een vluchteling reageert met het leed van de eigen echtscheiding,
verliest de proporties uit het oog. Tenminste, dat denk je zodra het
hardop gezegd wordt.

In stilte denkt of voelt iedereen natuurlijk toch vooral wat hem
of haar aangaat. Je kunt dat, in het zicht van het leed, of de vreug-
de, van een ander even vergeten. Maar onder alles door blijft die
donkere stroom van de eigen emoties, het eigen verlies, het eigen
bestaan stromen. Wat niet hetzelfde is als het eigenbelang.

V an de week stond in deze krant de spotprent afgedrukt die be-
kroond is met de Inktspotprijs. Daredevils!, van Pieter Geenen,

laat mensen zien die zich niets aantrekken van dingen die je be-
langrijk moet vinden. Ze werden afgebeeld als waaghalzerige cir-
cusartiesten, de vrouw die het niets uitmaakte of we een linkse of
rechtse regering hebben want zij gaat nu lasagne koken, de man
die geen idee had wie de leider van de PvdA was („druk, druk,
druk”), de man die nooit actualiteitenprogramma’s bekeek, de
man die zich totaal niet interesseerde voor Amerikaanse voorver-
kiezingen en de vrouw die doodkalm zei dat het met de eurocrisis
en de klimaatcrisis wel goed zou komen.

Die mensen leiden hun eigen leven zonder de hele tijd over het
grotere belang te denken, zonder daar allerlei argumenten over na
te praten, zonder van dag tot dag bij te houden wat er nu weer
voor aardverschuiving in de Nederlandse politiek heeft plaatsge-
vonden.

Iedereen weet dat politiek belangrijker is dan lasagne, dat oor-
log erger is dan liefdesverdriet, dat je je iets van de wereld hoort
aan te trekken. Maar als puntje bij paaltje komt, vraagt bijna ie-
dereen naar de dingen die hem of haar direct aangaan: waar woon
ik, wat eet ik, hoe is het met de mijne, mijn hoofd, mijn troost, mijn
s ch a t ? Het is evenmin in proportie om te zeggen: in Syrië heerst
een burgeroorlog en jij durft gekweld te zijn door jaloezie!

Het eigen leven is niet onbelangrijk omdat er andere levens be-
staan. Wie haar geliefde na een oorlog in de armen kan sluiten, is
opgelucht, ook al zijn anderen wel gesneuveld. Wie een ander, of
zichzelf, met ‘proporties’ om de oren slaat, bedoelt negen van de
tien keer eigenlijk te zeggen: stel je niet aan. Jouw gevoel doet er
niet toe.

Het doet er wel toe. De kunst is om dat gevoel met redelijkheid
en ruimhartigheid te wegen. En soms is de kunst alleen maar om
je mond te houden.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC Handelsblad.

CORRECTIES EN AANVULLINGEN

De Slag bij Waterloo was in juni 1815
In het artikel Valse illusies van vaderlandsliefde bij herdenking van
1813 (12 januari, Opinie&Debat, pagina 6 en 7) staat dat de Slag
bij Waterloo plaatsvond op 16, 17 en 18 juli 1815. Dit moet zijn:
16, 17 en 18 juni 1815.

COLUM N
MARJOLEINE DE VOS

Iedereen weet
dat politiek
belangrijker is
dan lasagne

Ik ken wel degelijk alle
feiten over Jansen Steur
Ik voel me genoodzaakt te reageren
op het stuk van mijn collega Rien
Vermeulen over de omstreden neu-
roloog Ernst Jansen Steur (Opinie,
15 januari). Helaas wordt de discus-
sie over Jansen Steur gevoed door ve-
le sentimenten. De roep om feiten is
terecht. Het lezen van de beide rap-
porten van de commissie-Lemstra,
die de zaak onderzocht, zou een goe-
de basis hiervoor zijn.

Helaas blijkt ook collega Vermeu-
len dit onvoldoende te hebben ge-
daan. Hij schrijft dat een onder-
zoekscommissie van het ziekenhuis
waar Jansen Steur werkte, alle door
patiënten ondertekende formulie-
ren – bedoeld voor wetenschappelijk
onderzoek van hersenvocht door
Jansen Steur – heeft gezien. „Het is
opmerkelijk dat de neuroloog Schel-
tens – lid van de commissie-Lemstra
– dit niet meer weet.”

Op pagina 29 en 30 van het rap-
port staat inderdaad dat een interne
commissie van het Medisch Spec-
trum Twente de 115 ondertekende
toestemmingsformulieren van pa-
tiënten heeft „aangetroffen”, maar
de commissie-Lemstra 1 heeft, in
een uitgebreide zoektocht naar toe-
stemmingsformulieren en naar no-
tities in het dossier dat patiënten
wisten dat de lumbaalpunctie werd
gedaan, niets gevonden (pagina 22
en 23). Op bladzijde 30 staat dat ook
de vakgroep de formulieren „nim-
mer [heeft] gezien, ondanks her-
haald verzoek”. Ook verder op deze
pagina staat dat de kwestie van de
toestemmingsformulieren niet is
opgelost en is geëindigd vanwege
dreigementen van de advocaat van
Jansen Steur aan het adres van de
va k g r o e p ( c o ö r d i n a t o r ) .

Al met al is er dus voldoende twij-
fel aan de wetenschappelijke inte-
griteit van Jansen Steur rondom dit
onderzoek, zoals verwoord in het
rapport. De suggesties van Vermeu-
len dat ik als lid van de commissie-
Lemstra de feiten niet zou kennen,
is derhalve aantoonbaar onjuist.
Prof. dr. Ph. Scheltens
Neuroloog, Amsterdam

Waren die politici maar
puntjes aan de horizon

Van de zee worden mensen rustig,
althans, zolang de zee er heerlijk
naakt bij ligt en zolang je als nietig
mens een vrije blik tot aan de hori-
zon hebt. Als zulks niet meer het ge-
val is, worden mensen juist ónrus-
tig. Dit merk ik aan mezelf als ik op
het strand tussen Bloemendaal en
IJmuiden loop. Het zeezicht wordt
verpest door windmolens die zo’n
25 kilometer uit de kust staan.

Vooraf was er van hogerhand ver-
zekerd dat de molens vanaf de kust
niet zichtbaar zouden zijn. Dit bleek
een glasharde leugen.

Minister Kamp (Economische Za-
ken, VVD) noemt zelfs windmolen-
parken nóg dichter bij de kust „een
reële optie” (NRC Handelsblad, 16
januari). De Engelsen zetten wind-
molens neer op 150 kilometer uit de
kust, onzichtbaar voor Engelse kust-
bewoners. Dat is dus ook mogelijk.
Jawel, zoiets kost meer geld, maar
we moeten er toch alles aan doen om
ons uitzicht over zee te behouden.

Ik vind de zee het mooiste schil-
derij ter wereld, ingelijst door de he-
mel en het strand. Ieder verstandig
mens weet toch dat je nooit mag
knoeien aan mooie schilderijen. Je
zet toch ook geen streep met viltstift
over het Joodse bruidje van Rem-
brandt! Al eerder hoorde ik politici
bagatelliserend praten over de mo-
lens als ‘puntjes aan de horizon’.
Waren zíj maar puntjes aan de hori-
zon, kleine zwarte puntjes in de ver-
te, heel erg in de verte.
Frans van Duijn
Haarlem

Die muts met Amsterdam
droeg ik al in januari 1963
Tot mijn verrassing kwam ik in NRC
Handelsblad (16 januari) de muts te-
gen die ik al heb gedragen tijdens de
Elfstedentocht van 18 januari 1963,
exact vijftig jaar geleden dus. Het
was precies hetzelfde model, inclu-
sief de speelse pompon en de gebrei-
de ‘touwtjes’ aan de oorflappen. Om
met Prediker te spreken: er is niets
nieuws onder de zon.

De muts is sinds 1994 te bewon-
deren in het Eerste Friese Schaats-
museum te Hindeloopen en staat
ook op de foto waarop ik berijpt en
besneeuwd ben afgebeeld voor de
waterpoort in Sloten. Deze foto is te
zien in het boek Mijn teen voor het
kruisje, samen met een keur van an-
dere exclusieve foto’s van de hand
van Anneke Bleeker.

Dankzij de muts kwam ik met
warme oren aan de finish. Mijn te-
nen waren een stuk kouder.
Tinus Udding
Uffelte

Servaes (PvdA) maakt zich
terecht zorgen over veto’s

Alfred Pijpers herinnert Kamerlid
Michiel Servaes (PvdA) aan het ver-
kiezingsprogramma van die partij
(Brieven, 16 januari). Het gaat dan
om het overdragen van bevoegdhe-
den aan Brussel. Net als de Britten
winkelt Pijpers evenwel selectief. In-
derdaad staat in het PvdA-verkie-
zingsprogramma: „Alleen zaken die
niet net zo goed of beter op natio-
naal, regionaal of lokaal niveau kun-
nen worden geregeld, worden op
Europees niveau aangepakt.” Met-
een daaronder staat: „Omgekeerd
betekent slagvaardigheid dat zaken
die niet effectief op nationaal niveau
geregeld kunnen worden, op Euro-
pees niveau worden aangepakt.” Te -
recht maakt Servaes zich er zorgen
over dat Britse veto’s een slagvaardi-
ge EU in de weg staan.
Pieter van der Hoeven
Heemstede

Spekmans belager moet
zich afvragen wie hij is
In haar artikel wijst Clara van de
Wiel terecht op het gevaar van het
uit de hand lopen van agressieve
vormen van communicatie via Fa c e -
book en Twitter (Opinie, 16 januari).

We bevinden ons op Facebook in
de publieke ruimte. Daarnaar moe-
ten we ons gedragen. Het versturen
van bedreigende of intimiderende e-
mails of tweets is niet anders dan het
sturen van een papieren brief met
eenzelfde inhoud. Beide zijn straf-
baar. Ook online pesten krijgt de-
zelfde behandeling als echt pesten.

Het is niet zo dat PvdA-voorzitter
Hans Spekman zich heeft opge-
splitst in verschillende persoonlijk-
heden: de politicus, Facebook-Spek-
man en de invoelende privépersoon,
zoals Van de Wiel stelt. Hij is één

persoon, die via uiteenlopende me-
dia communiceert met zijn achter-
ban en critici. Daarop kan hij wor-
den aangesproken. De redenering
van Van de Wiel zou steekhoudend
zijn als Spekman een acteur was die
op het toneel de boef speelt en op
straat als zodanig wordt behandeld.

Blijkbaar is het idee ontstaan dat
het internet een vrijplaats is waar so-
ciale normen niet gelden en waar je
je onbeschoft kunt gedragen. Moge-
lijk is dit in de hand gewerkt door de
downloadcultuur, waarin mensen
auteursrechten op intellectueel ei-
gendom kunnen omzeilen, terwijl
ze er in de echte wereld voor zouden
moeten betalen. Het probleem is
dus niet Hans Spekman die schakelt
tussen verschillende identiteiten
schakelt, maar zijn belager ‘Gert
Kruier’ die bij zichzelf te rade zou
moeten gaan wie hij nu eigenlijk is.
Norbert van Diem
Haarlem

Wel inhoud op de podia
Poppodium Paradiso in Amsterdam
begint binnenkort met een online-
universiteit met „de beste professo-
ren” die vijftien minuten college ge-
ven. Columnist Stine Jensen vreest
dat dit niet meer zal gaan om „het
centraal stellen van de kennis, maar
om de geslaagde performance en
mediagenieke amusementswaarde
van de wetenschapper” (NRC Han-
delsblad, 15 januari).

Ik kan haar geruststellen. Het fe-
nomeen van de oprukkende, niets-
zeggende like-knop van Facebook
speelt geen enkele rol in de serie le-
zingen ‘Spinoza te Paard’ op het
Haagse poppodium Paard van Troje.
Dit centrum organiseert al sinds
2008 avonden met internationaal
vermaarde wetenschappers. Zij heb-
ben allemaal de Spinozapremie ont-
vangen van de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek. Deze premie is de hoogste Ne-
derlandse onderscheiding in de we-
tenschap. De winnaars ontvangen
een onderzoeksbudget van 2,5 mil-
joen euro. De besproken onderwer-

pen variëren van tweelingonderzoek
tot het Majoranadeeltje en van psy-
chologie op de werkvloer tot de op-
komst van nanobiologie.

De onderzoeksleider bespreekt en
toont het onderzoek voor de pauze.
Daarna krijgt het publiek gelegen-
heid om te reageren. Vervolgens be-
licht een onderzoeksmedewerker de
praktische kanten.

De uitgenodigde wetenschappers
krijgen de prijs ook omdat ze jonge
onderzoekers kunnen inspireren.
Waarschijnlijk weten zij daarom
hun presentatie – meestal – te hou-
den in begrijpelijk Nederlands.

Alle voordrachten zijn terug te
luisteren via de website van NWO.
Als regelmatig bezoeker kan ik ie-
dereen deze serie van harte aanra-
den.
Margriet Rutgers
Den Haag

BR I EVEN

Elk type zorg heeft
zijn optimale grootte

De fusiegolf in de zorg heeft
megalomane trekken. Groot
is de ene keer goed en de
andere keer niet. Soms is
een klein ziekenhuis juist
beter, betoogt Loek Winter.

Midden- en kleinbedrijf is de echte topsector
Nederland steunt met
innovatie de verkeerde
sectoren. Zet in op kleine
bedrijven, vinden
Jan-Willem de Bruin en
Manuel Buitenhuis.

H et kabinet is naarstig op
zoek naar manieren om
de economische motor
van Nederland aan te

zwengelen. Innovatie lijkt het tover-
woord te zijn. Een belangrijk instru-
ment is het zogeheten topsectoren-
beleid, waarmee het kabinet jaarlijks
bijna 300 miljoen euro steekt in tien
traditionele industriële sectoren.

Het idee dat dit de beste manier is
om innovatie te bevorderen, is ach-
terhaald.

In onze veranderende economie
vindt innovatie niet langer plaats
binnen de traditionele grote bedrij-
ven, maar op de scheidsvlakken tus-

sen sectoren en binnen kleine bedrij-
ven. Als we de kenniseconomie seri-
eus nemen, moet dit ook in beleid
worden erkend. Het topsectorenbe-
leid moet worden afgeschaft.

Hoewel kabinet na kabinet op Ne-
derland als ‘kenniseconomie’ heeft
ingezet, lijkt het – als we naar het geld
kijken – vooral te zijn gebleven bij
holle frasen. Nederland investeert
evenveel in innovatie als relatieve
laagvliegers Portugal en Italië. Ook de
private sector investeert weinig, van-
wege de gebrekkige infrastructuur.

Het Nederlandse overheidsbud-
get voor onderzoek en innovatie zal
de komende jaren eerder worden uit-
gekleed dan uitgebreid, terwijl lan-
den als Duitsland en Finland – die de
afgelopen jaren wel veel geïnves-
teerd hebben in kennis, innovatie en
onderwijs – sterker uit de financiële
crisis komen. Zelfs de Amerikaanse
overheid trekt 100 miljard extra uit
voor fundamenteel onderzoek en in-
novatiebeleid, ondanks grote tekor-
ten. In het beleid richt de Amerikaan-

se regering zich op sectoren waar
markten onvoldoende concurrentie
en prikkels ervaren, zoals de schone
a u t o t e ch n o l o g i e .

Die bedragen zijn evenwel niet het
grootste probleem; het geld wordt
verkeerd uitgegeven. Het ministerie
van Economische Zaken richt zich op
tien sectoren waarin Nederland de
komende jaren zou moeten excelle-
ren. Het betreft vooral de oude tradi-

tionele industrie, met bedrijven als
Philips en Unilever. Dit betekent dat
het Nederlandse innovatiebeleid
sterk gecentreerd is rond de grote on-
dernemingen van vandaag.

Trends voorspellen daarentegen
dat de economie van morgen andere

kansen benut dan die van vandaag.
De instroom van steeds meer zelf-
standigen zal de arbeidsmarkt flexi-
biliseren. Innovatie zal vooral gebeu-
ren op hoogtechnologisch gebied, in
kleine, nieuwe bedrijfjes. Deze kun-
nen hun creativiteit snel en flexibel
aanbieden aan grote spelers.

Het zou nuttiger zijn om geld te
steken in de plek waar het allemaal
gebeurt – het midden- en kleinbe-
drijf. Dit blijkt uit voorbeelden als
Instagram, Twitter en Facebook in de
Verenigde Staten, maar ook
TomTom en Booking.com in Neder-
land.

Om het midden- en kleinbedrijf
slagvaardig te maken in sectoren
waar meer kapitaal nodig is, moet de
overheid ondersteuning bieden. In
elk geval een deel van het geld dat
naar het topsectorenbeleid gaat,
moet gebruikt worden om innovatie-
ve start-ups bij te staan.

Dit kan in de vorm van microkre-
dieten en regelvrije zones, waarbij
beginners in de omgeving van bij-

voorbeeld een universiteit zich tij-
dens hun eerste ontwikkelingsfase
niet aan bepaalde arbeidsregels hoe-
ven te houden, maar het kan ook met
adviezen. Nederlandse vernieuwers
vinden het lastig om goede ideeën
om te zetten in commercieel succes.
Voor hen moet de overheid een
vraagbaak zijn.

Nederland kan veel meer uit zijn
innovatiebeleid halen. Als we onze
grote woorden over innovatie in gro-
te daden willen omzetten, zullen we
grote stappen moeten nemen.

Het verder omhoog schroeven van
de investeringen in fundamenteel
onderzoek was een eerste goede stap
van het kabinet, die opgevolgd zou
moeten worden door het afschaffen
van topsectoren. Op die manier zijn
we beter voorbereid op de maat-
schappelijke uitdagingen van de toe-
komst.

Jan-Willem de Bruin en Manuel Bui-
tenhuis zijn bestuursleden van de
Jonge Democraten.

Steun liever
die innovatieve
beginners

J e kunt een slecht functionerend zieken-
huis beter failliet laten gaan dan dat het
een collega verzwakt, suggereert Jeroen
Wester in zijn artikel ‘Ziekenhuisfusies

zonder winnaars’ (NRC Handelsblad, 5 janua-
ri). Als voorbeeld noemt hij het LangeLand Zie-
kenhuis in Zoetermeer, dat ik onlangs heb
overgenomen om het te behoeden voor faillis-
sement.

Dit ziekenhuis zal geen collega’s verzwak-
ken, maar snel weer financieel gezond worden
en hoogwaardige patiëntenzorg leveren – niet
door het te laten opgaan in een moloch, zoals
Marcel Visser c.s. eveneens in deze krant bepleit
(‘NMa zocht het uit: betere zorg door fusies’,
Opinie, 15 januari). Nee, de ongebreidelde fu-
siegolf in ziekenhuisland zal de patiëntenzorg
slechts duurder en slechter maken.

Dat meer volume de kwaliteit verbetert, zo-
als de auteurs stellen, geldt voor slechts 8 pro-
cent van de zorg, zoals vaatchirurgie, oncologi-
sche chirurgie en neurochirurgie. Dit zijn de
‘va a r d i g h e i d s d i s c i p l i n e s ’, met ingewikkelde
ingrepen die grote expertise en veel routine
vereisen. Deze specialismen zijn gebaat bij veel
behandelingen, dus schaalvergroting.

Ze vormen daarentegen geen reden om het
hele ziekenhuis op te schalen, zoals overal in
Nederland gebeurt. Elk type zorg kent zijn ei-
gen optimale schaalgrootte. Zo is dermatologie
een vakgebied zonder ingewikkelde verrich-
tingen, dat zich prima laat bedrijven in een
kleine kliniek met drie of vier specialisten, op
de hoek van de straat, tussen negen en vijf.

Tel je daarbij op de cardiologie, de KNO-ge-
neeskunde en de oogheelkunde, andere tame-
lijk eenvoudige specialismen, dan kom je aan
40 procent van de zorg die gebaat is bij verklei-
ning en het op afstand plaatsen van de klinie-
ken. Per slot van rekening staan de kleine
sportvliegtuigjes ook niet op de Mainport
Schiphol, die staan in Schiphol-Oost.

Nog een voorbeeld: de cardiologie. Als je je in
Amsterdam met hartkloppingen in een van de
academische ziekenhuizen meldt, moet je par-
keren op een groot terrein, een eind lopen naar
de infobalie, op je beurt wachten, door het im-
mense gebouw je weg zoeken naar de poli, in-
checken en wachten tot je geholpen wordt door
een onervaren arts-assistent. Vervolgens moet
je naar een andere afdeling voor een hartfilm-
pje, wachten tot de assistent met de baas heeft
overlegd, een afspraak maken voor een fiets-
proef over twee weken om over drie weken pas
terug te kunnen komen voor de diagnose.

In het Cardiologiecentrum Amsterdam,
waarvan ik mede-eigenaar ben, kom je met de-
zelfde klacht bij een van de drie ervaren cardio-
logen, wordt er een hartfilmpje, longfunctieon-
derzoek en een fietsproef gedaan en sta je twee

uur later buiten met de diagnose, een behandel-
plan en een cd’tje met je gegevens erop – een one
stop shop. Op deze manier behandelen drie cardi-
ologen 55 procent van alle nieuwe cardiologi-
sche patiënten in Amsterdam. De overige 65 car-
diologen doen de rest van het werk in een van de
gefuseerde ziekenhuizen die de stad telt.

Talloze keren kreeg ik de kritiek dat ik hier-
mee de krenten uit de pap haal, maar binnen de
cardiologie is slechts 10 procent van de zorg in-
gewikkeld. Dit is geen reden om de 90 procent
die eenvoudige zorg behoeft, een ingewikkeld
proces te laten doorlopen.

Het AMC in Amsterdam lijkt dit inmiddels
in te zien, want het besteedt de oogheelkundi-

ge zorg uit aan een privékliniek en is bezig om
een aparte cardiologiepoli op het ziekenhuis-
terrein te bouwen.

Naast de 8 procent complexe zorg die gedijt
bij veel verrichtingen (dus schaalvergroting),
en de 40 procent die gedijt in een kleinschalige
setting (schaalverkleining), blijft ruim de helft
van de zorg over. De optimale schaalgrootte
daarvoor is een (streek)ziekenhuis met twee-
honderd tot driehonderd bedden, zoals het
LangeLand Ziekenhuis en het ziekenhuis in Le-
lystad, maar ook in Emmen, Ommen en Drach-
ten. Helaas zijn deze allemaal aan het fuseren.
Nieuwbouw en een grote organisatie zijn sta-
tusverhogend voor bestuurders.

Doordat deze ziekenhuizen van oudsher ook
de 8 procent complexe zorg verrichtten waar-
voor ze feitelijk niet waren toegerust, bestond
er een groter risico op fouten en reputatiescha-
de. In het LangeLand Ziekenhuis zal ik deze
vorm van zorg daarom afstoten en verwijzen
naar klinieken die daar beter voor zijn toege-
rust.

Sinds de eerste fusiegolf, in de jaren tachtig,

tellen we in Nederland één ziekenhuis per
160.000 inwoners. Hiermee zijn we hekken-
sluiter in Europa, waar het gemiddelde ligt op
één ziekenhuis per 38.000 inwoners. De bereik-
baarheid van ziekenhuizen zal door de nieuwe
fusiegolf verder verslechteren en de complexi-
teit zal toenemen. Dit maakt de patiëntenzorg
duurder en slechter.

In Amsterdam zijn de beide academische
ziekenhuizen aan het fuseren. Dit leidt tot een
bedrijf met 1,5 miljard omzet en vijftiendui-
zend man personeel. Dat is niet meer beheers-
baar. Daar komt bij dat zelfs hoogcomplexe
zorg die beter af is met meer ingrepen, beter ge-
dijt in een kleine, gespecialiseerde kliniek dan
in een complexe infrastructuur.

Kortom: de megalomane fusiecultuur bin-
nen de zorginstellingen dient geen enkel doel.
De patiënt is er de dupe van. Dit is een kwalijke
zaak. Wat je opheft, krijg je niet zomaar terug.

Prof. dr. Loek Winter is hoogleraar health care
entr epr eneurship, radioloog en bestuursvoorzit-
ter van de DC-groep en de MC-groep.

Hoogcomplexe zorg
gedijt beter in een
kleine kliniek
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