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te maken. Vervolgens sluiten steeds 

meer verzekeraars contracten af met 

zorgaanbieders en/of hun instellingen, 

waarmee je het dan verder zal moeten 

zien te redden. Heb je behoefte aan een 

specialist, dan kun je vaak alleen een 

afspraak maken met het specialisme, 

maar niet met een bij naam te noe-

men specialist. En heb je de door jou 

gewenste koppeling wel gerealiseerd, 

dan word je van tijd tot tijd toch nog 

weer belazerd. Ik ken zeker vier geval-

len waarin de patiënt een uit te voeren 

operatie en detail met de beoogde chi-

rurg had besproken, waarna later uit 

versprekingen bleek dat de ingreep door 

een volkomen onbekende as-

sistent was uitgevoerd.

 De inperking van de keuze-

vrijheid is een ontwikkeling 

die niet zal zijn te stoppen. 

Daarom was ik verheugd te 

lezen dat er een opleiding 

voor ‘ziekenhuisdokter’ in het 

leven is geroepen. Ha, dacht 

ik, een menselijke ziel in het 

ziekenhuis bij wie je, als de 

onpersoonlijke kolos je tot 

wanhoop heeft gedreven, je 

hart kunt luchten. Maar he-

laas, het wordt een dokter die 

kleinere ingrepen, die het ver-

plegend personeel niet mag 

uitvoeren en waar de specialisten hun 

neus voor ophalen, mag gaan uitvoeren.

 Het had zo mooi kunnen zijn: een 

nieuwe opleiding tot ziekenhuisdokter 

met de nadruk op communicatie, het 

afwegen van risico's, het aanpassen van 

de behandeling aan de situatie van de 

patiënt (niet onnodig doorbehandelen, 

om maar iets actueels te noemen…), het 

bemiddelen bij conflicten, et cetera. En 

het zou dan wel eens heel vruchtbaar 

kunnen zijn om bij het rekruteren van 

nieuwe leerlingen allereerst te zoeken 

onder de zeer ervaren huisartsen, die 

de laatste tien jaar van hun werkende 

leven wel iets zien in zo’n uitdaging! 

Tja, als alles om je heen in crisis is, wil 

je toch positief blijven mijmeren… ▪

Hans van der Voort

hvdvoort@knmg.nl

Kiezen…
Zoals mijn trouwe lezers intussen we-

ten, ging ik als jongetje elke zaterdag-

middag met de tram van Sassenheim 

naar Hillegom voor pianoles. Het betref-

fende vrouwmens had een hevig gepar-

fumeerde, kolossale boezem waarmee je 

in de oorlog tien kilo boter had kunnen 

smokkelen. Het had ook een poes met 

darmproblemen, die achter de piano 

haar braaksel en diarree de vrije loop 

liet. Daar kwam bij dat de temperatuur 

in de lesruimte nooit onder de dertig 

graden was, waardoor al die geuren ex-

tra tot ontwikkeling kwamen.

 Het moge duidelijk zijn dat 

het moment van de buiten-

deur weer achter mij dicht-

trekken altijd het hoogtepunt 

van de middag was. Althans, 

dat was een lange periode 

zo, maar dit veranderde toen 

ik opeens direct uit piano-

les naar dansles moest. Het 

dichttrekken van de deur 

betekende vanaf dat moment 

de start van een wekelijkse 

nachtmerrie. Ik moest altijd 

rennen naar de tram, want 

het was allemaal krap ge-

pland, en kwam dan steevast 

precies vijf minuten te laat 

in de danszaal aan. Daar voltrok zich 

week na week dezelfde scène: de les was 

al begonnen en het decor bestond uit 

negentien paren pubers die onwennige 

pasjes maakten en één spichtig, gebrild, 

eenzaam meisje dat stil op een bankje 

zat omdat ze – begrijpelijkerwijs – niet 

was gekozen. Bij mijn binnenkomst 

trok dan steeds opnieuw een enorme 

grijns over het gelaat van de in jacquet 

gestoken dansleraar die – een reverence 

makend richting het meisje – met een 

relnichterige stem zei: ‘Mijnheer Van 

der Voort, wilt u deze dame kiezen…?!’

 Toen het ‘eindbal’ naderde was het 

zaak om het meisje van je dromen te 

kiezen, maar het wezentje uit míjn 

dromen danste altijd met dezelfde jon-

gen en haar durfde ik uiteraard niet te 

vragen. Kortom, het kwam erop neer 

dat ik niemand durfde te vragen en dus 

aangaf die zaterdag niet aanwezig te 

zullen zijn. Mijn moeder, die in haar 

kapsalon van alles op de hoogte bleef, 

vroeg vrijdag met wie ik naar het bal 

ging. Mijn mededeling dat ik niet ging 

viel in slechte aarde, maar zij kon mij 

er – constateerde ik tevreden – geluk-

kig niet in m’n eentje naartoe sturen. Ik 

had echter buiten de waard gerekend. 

Zaterdagmorgen zei mijn moeder langs 

haar neus weg: ‘Je moet nog even je 

corsage ophalen voor vanavond.’ ‘Wat 

moet ik met een corsage?’, vroeg ik ver-

baasd. ‘Ik ga immers niet!’ ‘Je gaat wel! 

Ik sprak mevrouw X en haar dochter 

ging ook niet, dus toen hebben wij het 

samen zo geregeld…’ Dat het natuurlijk 

ging om datzelfde spichtige meisje, 

dat ik met haar voor aap liep (vond ik), 

dat ik toevallig in de pauze naast mijn 

droomvrouw kwam te zitten die weer 

met dezelfde jongen was, dat die haar 

broer bleek te zijn waarna wij tot ieders 

tevredenheid geruild hebben, en dat 

alles dus toch nog goed kwam, dat alles 

is verder history…

In de zorg begint de keuzevrijheid 

vergelijkbare trekken te vertonen. Om 

allereerst nog eens een veel verbreid 

misverstand recht te zetten: je kunt 

alleen maar van verzekeraar wisselen 

als je uitsluitend de basispolis hebt. 

Voor alle aanvullende verzekeringen 

kun je, wanneer je er gebruik van hebt 

gemaakt, elders niet meer terecht. Als 

je ooit je hoofd hebt gestoten, worden 

alle aandoeningen uitgesloten die in 

de verste verte met een hoofd hebben 


