Oorsmeergate
Zeeland landelijk in het nieuws met een heus declaratieschandaal.
Een patiënt in het Zeeuws Vlaamse, ook wel de overkant
genoemd, had last van verstopte oren en dacht vermoedelijk bij
zich zelf dat hij ze zou laten uitspuiten. Niets vreemds, want ieder
mens kan het overkomen dat hij minder hoort, doordat zijn of
haar luisterorganen verstopt worden door een grote hoeveelheid
oorsmeer. Normaal gesproken ga je daarvoor naar je huisdokter met de vraag om de spuit er
eens op te zetten. Die doet dat en dat kost niet zoveel, want die vuilspuiterij zit meestal wel in
het basispakket. Wellicht heeft deze brave borst gedacht om de zaak meteen maar groots op te
zetten en wendde hij zich tot de beschikbare KNO-arts en verzocht hem om de oren eens flink
te reinigen. Deze laatste was daartoe natuurlijk graag bereid en wreef zich misschien ook wel
eens flink in de handen en kreeg wellicht ook nog eurotekens in de ogen, want een
“microscopische oortoilet” brengt liefst het aardige sommetje van € 1000,00 op. Hij of zij zal
gedacht hebben; Kassa……………….!
En zo gebeurde. De brave borst meldde zich bij Zorgsaam voor zijn afspraak bij de
spuitdokter en kreeg zijn microscopische oortoilet- behandeling. De proppen verdwenen uit
de hoororganen en met een blij gemoed en heldere tonen horend zal hij of zij het
ziekengebouw verlaten hebben. Hij of zij kon weer klaar horen en Zoete Lieve Gerritje zou de
rekening wel betalen. Zoete Lieve Gerritje echter ontving de declaratie en zal vermoedelijk
met stijgende verbazing kennis genomen hebben van de inhoud
van het geschrift. De annalen vermelden niet of hij stijf achter
sloeg, zijn haren ten berge rezen of dat zijn rikketik sneller ging
slaan. De ontvanger (m/v) zal vermoedelijk de nota enkele malen
gelezen hebben, daarna binnen zijn bedrijf de nodige bronnen
hebben aangeboord met de vraag: “wat is een microscopisch
oortoilet”? Is dat net zo iets als een chemisch toilet in je caravan of
camper, heeft het wellicht connecties met de “hudo”, zoals het zelf gegraven toilet vroeger bij
de verkenners en welpen werd genoemd? Of heeft te maken met de latrine, die door het
militaire deel van onze bevolking bevolkt wordt als ze velddienst hebben? Ik stel me zo voor
dat er ook nog gegoogeled werd en wellicht is er ook nog een licht geweest dat zijn licht
opstak bij de aloude Winkler Prins encyclopedie. maar niemand zal achter de juiste betekenis
gekomen zijn.
En dan is er wel een logische weg begaanbaar, n.l. dat men zich tot de afzender van het
geschrift wendt en om opheldering vraagt. Zo geschiedde en daar kwam aap uit de mouw. Het
chemische toilet, de hudo en de latrine waren geen familie van het “microscopisch oortoilet”.
Nee, het was meer een kwestie van spuiten en slikken met de nadruk vooral op het eerste en
het bleek ook nog de meest eenvoudige oorwassing te zijn, die een mens kan krijgen, n.l. het
uitspuiten van de gehoororganen.
En natuurlijk rook de Volkskrant bloed. Nu was ontdekt dat niet alleen in de Randstad de
medische kluit werd benadeeld, maar dat dit ook in de provincie en dan ook nog in het
Vlaamse deel van ons vaderland het geval was. Schande dus!!! En laten we eerlijk zijn, dat
was het ook, alleen ging deze oorballon niet op en werd hij op tijd doorgeprikt.
We klagen over de dure medische kosten, maar het kan allemaal best wel minder zonder dat
de lijder (m/v) aan een ziekte benadeeld wordt. Waarom moeten er weer foto’s van de longen
worden gemaakt als een patiënt door een orenspuitende arts wordt doorverwezen naar een
longarts, terwijl die orenspuiter dat ook al heeft laten doen? En waarom laat iedere
behandelende arts van één patiënt steeds weer opnieuw bloed aftappen, terwijl de arm van de

betreffende patiënt(e) als bont en blauw ziet van alle andere prikken die al in de linker- of
rechterarm zijn geramd?
Oorsmeergate ……… een nieuwe benaming voor een oude kwaal,
namelijk overbodige behandelingen in een ziekenhuis. Ik hoop, dat veel
mensen in de medische sector in hun oren smeren dat veel handelingen
overbodig zijn en de zorg alleen maar duurder maken. En als dat gebeurt,
kan het niet anders zijn dat in de toekomst de medische zaken gesmeerd
lopen door minder kosten.
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