De beste…… De goedkoopste…….
In Nederland worden we met de regelmaat van de klok suf geïnformeerd.
We kunnen op allerlei websites zien waar het beste ziekenhuis staat, waar
het beste verzorgingshuis te vinden is en waar de meeste mensen in een
ziekenhuis overlijden. We kunnen de beste frietboer en pizzabakker vinden
en wie de beste steunzolen maakt en verkoopt. Ook waar je heel erg
lekker, erg lekker, heel lekker, lekker, minder lekker en slecht kunt eten.
Het houdt maar niet op en iedere dag wordt er wel weer een nieuwe
informatiesite geopend, zodat we ook kunnen vinden in welke plaats de
beste bandenplakker voor racefietsen te vinden is, wie de langste en
lekkerste lang vingers bakt en welke Zwarte Piet de allerzwartste is en wie de meest baardige
Sinterklaas. Het houdt maar niet op. We hebben bijna geen tijd om het eten klaar te maken of
zelfs nog maar naar binnen te werken. En dat allemaal omdat we maar niet uit geïnformeerd
raken.
Ook zorgverzekeraars doen daar aan mee. Wie is de beste spuitenzetter bij patiënten in de
leeftijdsgroep van de 30 tot 40 jarigen? Welke man of vrouw trekt het beste de steunkousen
aan bij de oudere medemensen? En wie heeft de zachtste washand ( ook wel ‘hand van
wassen’ genoemd) voor cliënten die dat zelf niet meer kunnen? Ik ken al de namen van die
sites niet, maar ik zou me kunnen indenken dat die site als volgt te bereiken is:
http//www.zoekjerot.nl/ weesnieuwsgierig/nagelknipper (of oorschoonmaker)/ Xnl24doemaar
raak. Je zult er niets vinden, maar ik wil maar zeggen dat het zoiets zou kunnen zijn.
Op het Nederlandse wereldwijde web kunnen we al vinden waar de beste ziekenhuizen op
welk ziektegebied te vinden zijn en waar de allerminste beste. Ook kunnen we opsnorren
welke verpleeghuizen het beste zorgen en welke dermate zorgeloos zijn dat je er voor geen
goud verzorgd zou willen worden. En nu heeft CZ, de
verzekeraar uit Tilburg, (de stad van de Kruikenzeikers) weer
een nieuwe snuffelrubriek op haar site gezet. In welke
ziekenhuis kun je tegen welke prijs het goedkoopste terecht
voor de behandeling van een blauw geworden linker grote teen,
omkrullend rechteroor of gescheurde linker knieband. En als je
aan één van deze kwalen behandeld moeten worden kun je
kiezen tegen welke prijs je dat wil laten doen. Stel dat het ziekenhuis in Drachten het
goedkoopst is in de behandeling van blauw geworden linker grote tenen dan kun je daar als
inwoner van Nieuw Namen terecht voor een goedkope behandeling. In de kostenweergave
zijn niet opgenomen de reiskosten heen en terug voor u als patiënt zelf en voor die van uw
partner, kinderschaar en overige familie, vrienden en bekenden die u willen opzoeken om u
bij te staan in de uren van de operatieve kwellingen, het herstel daarvan en het ontslag met
alvast de afspraken voor drie volgende bezoeken ter controle en nabehandeling en bij een
minder geslaagde ingreep het plannen van een volgende ingreep, waarbij dan nog wat meer
linker grote teen wordt weggehaald of helemaal en waarbij dat laatste dan wordt
gecompenseerd door het aanbrengen van uw linker duim.
Wat ik u hier allemaal verkondig is natuurlijk zwaar overdreven. Net zo
overdreven echter als dat iemand uit Nieuw Namen of Heille, Bakendorp of
Ellemeet naar Drachten reist omdat daar zijn of haar blauw geworden linker
grote teen het goedkoopst wordt behandeld. Leuk hoor, al die info, maar zet er
dan ook een overzicht bij van de bijkomende kosten om als patiënt of
bezoeker in Drachten te geraken. Wedden dat dat u toch maar voor Teneuzen,
Goes of Vlissingen kiest. Ik wens u een voorspoedig herstel toe en hoop dat
uw linker grote teen weer snel de normale blanke kleur krijgt.
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