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Weg uit dat koninkrijk,
leve de Republiek

G

een betere plaats om Koningsdag door te brengen dan een republiek. De dichtstbijzijnde is
Duitsland. Hier draagt het regeringshoofd elke
dag exact hetzelfde goedkope, saaie pakje. De
Duitse Astrid Kersseboom heeft het makkelijk.
‘En daar is Mevrouw Merkel. Zij is zoals altijd gekleed in
een generiek broekpak van onbekende herkomst. Het is
blauw, dat betekent dat het vandaag donderdag is. Voorts
weet mevrouw Merkel precies waarover zij het heeft en als
u wilt, kunt u haar morgen wegstemmen.’
Om jaloers op te worden: een staatssysteem met logica.
De Volkskrant drukte intussen dinsdag een brief af van een
mevrouw met kritiek op de kleding van drie prinsesjes:
‘vreemd gevormde en gekleurde tutdingetjes’. Ook typeerde zij de meisjes als ‘nogal propperig’ en één van hen als
‘dikkig’. Je zóu zo’n vrouw, maar dat terzijde.

H

et enige wat je als verstandige brievenredacteur in
zo’n geval hoeft te doen is op ‘delete’ drukken,
maar het werd dus ‘print’. Als ‘brief van de dag’
nog wel, zoals de Telegraaf dat ook doet met het meest van
de pot gerukte schrijfsel van de laatste 24 uur. Op internet
verschijnt een filmpje waarin het lijkt alsof de Amstelveen-

Mevrouw Merkel loopt zoals
altijd gekleed in een
generiek broekpak
se burgemeester De Graaf tijdens het koninklijk bezoek het
zitvlak van Koningin Máxima betast. Herkomst en authenticiteit van het materiaal zijn onduidelijk, maar toch wijden
diverse kranten er een bericht aan. Zelfs dagblad Trouw! In
de Volkskrant ging dat zo: werd het ‘edele achterste’, respectievelijk ‘fluweelzachte zitvlak’, respectievelijk ‘de
kont’ van Koningin Máxima nu wel of niet door De Graaf
‘bepoteld’? Het keurslijf van de politieke correctheid is losgeknoopt, hoera, maar de prijs is hoog: het nihilistische
anything goes van de oplagejager. De krant als sms-orakel
van Joep van Lieshout: iedereen mag alles roepen en vinden en overal staan lakeien klaar om het op te nemen en
wereldkundig te maken. ‘De fluim die u daarnet lanceerde,
mogen wij die op de voorpagina zetten?’
Wat ooit voor de Telegraaf gold – waar zouden ze zijn zonder de monarchie – is ook meer en meer van toepassing op
de ‘serieuze’ pers. ‘Gefeliciteerd met je man, Máxima, en
zat die vent nu wel of niet aan je kont, in het bijzijn van je
bleke, propperige dochters?’
Je zou de eerste trein het land uit nemen.
En toevallig deden wij dat dus ook.
Zoals Barcelona nog altijd een beetje de dood van Franco
viert, zo zindert in Berlijn nog steeds de kernfusie van de
Wende. Een miljoenvoudige recombinatie van mensen,
ideeën en materie. Als Amsterdam hedonisme en consumptie is, is Berlijn zelfverwerkelijking en experiment.
Een echte republiek.

O

ok hip zijn, wordt hier grondig aangepakt. Er hangt
een gewijde sfeer in restaurant Sauvage, een van de
vier paleo-restaurants ter wereld. Paleo-cuisine,
onthoud die term. Hier keren wij terug naar de keuken van
toen we nog jager-verzamelaars waren, voor de ontdekking
van de landbouw. Geen granen, geen zuivel, alles onbewerkt. Je wordt er levenslustiger van, lezen we, het is goed
voor je teint en je seksdrive. De hamburger is van wild
zwijn met ketchup van gefermenteerde tomaat. Het broodje is geen broodje maar een baksel van cassave. En ja, al tijdens de maaltijd voelen wij heilzame effecten. De gastvrouw heeft ons geduldig ingewijd in de geheimen van de
paleozoïsche keuken en is verheugd dat het bevallen is. Ze
maakt een buiging, handen gevouwen, als een sjamaan, wij
buigen terug en voelen ons zeer spiritueel. ‘Trouwens,’
zegt ze als we bij de deur zijn, ‘heeft die burgemeester nu
wel of niet met z’n handen aan Máxima’s kont gezeten?’
Toch nog Koningsdag.
Jan Kuitenbrouwer is schrijver, columnist en directeur van
De Taalkliniek (taalkliniek.nl).
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Veel dezelfde
ingrepen
maken dokter
niet kundiger

B

ij de onderhandelingen over
het zorgakkoord sprak minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) af dat zorgverzekeraars zorgleveranciers mogen selecteren op basis van prijs/kwaliteit. Nu zijn ze nog genoodzaakt kosten te vergoeden van minder bekwame leveranciers.
Critici menen dat dit de vrije artsenkeuze in de weg staat. Als een patiënt een zorgverlener bezoekt die niet gecontactreerd
is, moet hij straks zelf betalen. Er zijn nog
meer kanttekeningen te plaatsen. Het
voorgenomen besluit veronderstelt dat er
goede en slechte zorgleveranciers zijn en
dat de kwaliteit van zorgproducten eenduidig te bepalen is.
Ik verwerp die stelling. Er bestaan geen
goede en slechte ziekenhuizen, er bestaan
alleen goede en slechte artsen. Dat is een
essentieel verschil. De kwaliteit van een
product of dienst in de gezondheidszorg is
namelijk erg persoonsgebonden. Ondanks
alle protocollen, keurmerken en bijscholingen, gaat het altijd nog om kennis, talent, ervaring, intuïtie en vaardigheid van
de specialist. Dat is het meest bepalend
voor de kwaliteit van diagnoses, behandelplannen en medische ingrepen. Let maar
op: in elk ziekenhuis weet het personeel
precies bij wie je moet zijn voor een bepaalde ingreep. Zeker als een vriend of familielid geadviseerd moet worden. Het is
lastig aan te geven op welke criteria deze
adviezen berusten.
Wat is dan kwaliteit? Kunnen we dat in
de gezondheidszorg überhaupt wel meten?
Algemeen wordt verondersteld dat als een
dokter een bepaalde operatie vaker verricht, dit van een hogere kwaliteit is dan
wanneer een dokter dit bijvoorbeeld een
keer per jaar doet.
Dit is de alom bekende leercurve. Overheid en verzekeraars willen ons doen geloven dat deze leercurve alleen maar stijgt
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Verzekeraars maken
onderscheid tussen goede
en slechte ziekenhuizen.
Artsen weten welke collega
goed is, aldus Jan Cooijmans.

naarmate men meer van dezelfde ingrepen of behandelingen doet. Dit is voor
hen het argument om te pleiten voor
concentratie van ziekenhuiszorg in enkele grote instellingen.
De werkelijkheid is weerbarstiger. Zo
bleek al in de Tweede Wereldoorlog:
jonge onervaren RAF-piloten werden
niet veel vaker uit de lucht geschoten
dan ervaren piloten. De laatsten vlogen
namelijk op routine, waardoor zij minder alert waren. Met andere woorden:
de leercurve stijgt eerst, vlakt dan af en
daalt vervolgens.
De gedachte dat concentratie van ingrepen leidt tot hogere kwaliteit en lagere prijzen is gebaseerd op de typologie
van de massaproductie. Bij ziekenhuizen geldt dat niet. Daar gaat het eerder
om stukproductie of op zijn hoogst seriestukproductie.
Bij deze typologie wordt de productie
verricht door vakmensen. Hun vakmanschap neemt toe naarmate er meer geopereerd wordt, maar er is een plafond.
Hetzelfde geldt voor de daling van de
prijs bij productiestijging, het kan niet
altijd lager. Persoonlijke kenmerken blijven dus veel belangrijker voor de kwaliteit, denk aan het oog van de meester!
Ander kenmerk van de ambachtsman
is dat nieuwe uitdagingen hem steeds
beter maken in zijn vak. Dat is strijdig
met de gedachte dat de kwaliteit van een
orthopeed toeneemt als die dag in dag
uit, jaar na jaar, heupen implanteert. De
routine neemt toe, maar niet vanzelfsprekend de kwaliteit.
Zorgverzekeraars zijn gericht op het
beperken van de schadelast. Zij sturen
daarom in de eerste plaats op prijs. Kwaliteit kunnen ze veel minder goed beïnvloeden. Als de prijs/kwaliteit-verhouding een ondergrens bereikt heeft, zullen verzekerden weggaan bij een verzekeraar, maar in een zorgmarkt waar
slechts vier verzekeraars een gezamenlijk marktaandeel van 97 procent hebben, is dat een utopie.
Als verzekeraars nog meer op prijs
gaan sturen dan zullen ze proberen de
stukprijzen omlaag te krijgen. Dat doen
ze door de productie bij steeds minder leveranciers te contracteren. Maar dat zegt
dus niets over de toename van kwaliteit.

Ervaren RAF-piloten
vlogen op routine,
waardoor zij soms
minder alert waren
dan junioren. Zo kan
het ook bij artsen
gaan. Hun leercurve
is begrensd

BRIEVEN
Motorclubs

We kletsen bij ‘t kampvuur
„Motorclubs niet meer welkom in
Tilburg” lees ik in NRC van 25 april.
In dit artikel worden de woorden
‘motorclubs’ en ‘motorbendes’ vrijelijk door elkaar gebruikt alsof het
hetzelfde zou zijn. Verderop in deze
krant lees ik meer over de ellende
die door motorrijders veroorzaakt
wordt in Tilburg. Hierbij worden enkele getallen genoemd die mij sterk
het gevoel geven dat motorbendes,
of de zogenaamde ‘outlaw-bikers’
weinig met motoren te maken hebben. Uitgaande van deze getallen
concludeer ik dat een zesde van deze
outlaw-bikers een motor bezit. Is het

echt nodig om de criminele activiteiten van groepen individuen waarvan een klein aandeel in het bezit is
van een motor, toe te schrijven aan
motorclubs?
Voor mij is een motorclub heel wat
anders dan waar wij in de media van
worden beticht. Zelf ben ik lid van
een club van ongeveer 140 leden die
regelmatig een route rijden door
mooi landschap over prachtige wegen. Een aantal weekenden per jaar
doen wij aan samenscholing waarbij
wij onze meegebrachte tenten opzetten op een mooie camping en ’s
avonds gezellig rond een kampvuur
sterke verhalen uitwisselen. Ik moet
toegeven, een aantal van onze leden
is in het bezit van een leren motorjasje.

Noem mij en mijn club alstublieft
niet langer crimineel en motorbende. U doet hiermee mij, mijn club en
vele andere Nederlandse motorclubs en rijders tekort.
Mariska Props, PR-bestuurslid van de
Maastrichtse Motor Club “72

De Roy van Zuydewijn

Rechtsstaat is voor de elite
De Roy van Zuydewijn gaat een civiele rechtszaak aanspannen om zo te
kijken of het klopt dat prinses Beatrix op de hoogte was van het onderzoek dat het Koninklijk Huis naar
hem deed. Als dat zo is, moet het
Openbaar Ministerie er een strafzaak van maken, vindt hij. Vind ik

