
Het is weer zaterdag, de 

dag van Drechtje’s spreek-

uurtje. Ondanks dat er 
vandaag veel mensen op 
het plein te vinden waren, 
spreekt Drechtje slechts 
met één vrouw. 

Deze aardige zestigster 
maakt deel uit van de 
zgn. sandwich-generatie. 
Zij past op haar kleinkinde-
ren als haar dochter iets te 
doen heeft en heeft ook 
nog een hulpbehoevende 
moeder van 88 jaar waar 
zij druk mee is.  Ontslagen 
vanwege boventalligheid 
heeft zij het ‘geluk’ geen 
baan te hebben en haar 
tijd te kùnnen besteden 
aan de kleinkinderen en 
d’r hoogbejaarde moe-

der. Mèt baan had dit niet 
te combineren geweest. 
Ook is zij  dagelijks een 
uurtje bij haar buurvrouw 
(72 jaar), die al weken 
aan huis gekluisterd zit 
vanwege een gebroken 
elleboog en mantelzorg-
ster dus.  

Zij is boos, opstandig en 
verontwaardigd tegelijk 
en moet overduideli jk 
haar hart luchten. Drechtje 
luistert zeer belangstellend 
naar wat de vrouw vertelt. 
Het is een heftig verhaal. 
‘Mijn hoogbejaarde moe-
der is onlangs gevallen en 
heeft toen haar heup ge-
broken. Zij ging uiteraard 
direct naar het ziekenhuis 
en werd de andere och-

tend vroeg geopereerd. 
Vervolgens verbleef moe-
der 6 dagen in het zieken-
huis om op de 7e dag 
overgebracht te worden 
naar een verpleeghuis, de 
zogenaamde ‘transfer’. 
Gelukkig was ik er bij, 
maar Drechtje, Drechtje, wat 
dit alles niet voor voeten 
in aarde had… 
De medicijnenlijst moest 
vlàk voor het vertrek nog 
naar de apotheek door 
gefaxed worden (dit had 
de dag ervoor al gemoe-
ten, zodat het bij m’n 
moeder klaar zou staan). 
Ik moest dus die medicij-
nen beneden in de apo-
theek van het AMC opha-
len en meenemen naar 
het verpleeghuis.  

Niets is zo ziek als de ‘Zorg’  
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Daar was het heel erg druk 
en kon ik ruim een uur 
wachten. Mijn moeder slikt 
rond de 22 verschillende 
pillen op één dag. Twee(!) 
dames uit de apotheek 
gingen uiteindelijk met de 
recepten aan de slag en 
anderhalf uur later ging ik 
weer naar boven met een 
giga tas vol medicijnen.  
De transferverpleegkundi-
ge (uit de vorige dienst) 
had geen vervoer gere-
geld! Dat moest dus nu 
nog gebeuren. Moeder lag 
helemaal uitgeput in bed 
te wachten wat er zou 
gaan komen en raakte 
steeds meer van streek. 
Met de ambulance mocht 
zij niet worden wegge-
bracht: weg-bezuinigd. In 
2104 werden oudjes na 
een dergelijke risicovolle 
operatie standaard met 
de ambulance vervoerd. 
Nu gebeurt dat met de Va-
lys of Regiotaxi, als oude-
ren daar al lid van zijn… Na 
heen en weer gebel bleek 
dat het pasje van Valys 

was verlopen en de Regio-
taxi niet over rolstoelver-
voer beschikte!  

Probleem, wat nu? 

Gewone taxi?  Fysiothera-
peut werd opgetrommeld 
maar nee, dat kon niet 
vanwege het in- en uit-
stappen. Ik gaf aan dat 
mijn moeder dan nog 
maar een dagje langer in 
het ziekenhuis moest blij-
ven en ik naar huis zou 
gaan om zelf vervoer te 
gaan regelen! Maar dàt 
was niet de bedoeling, 
moeder mòest die dag 
weg uit het ziekenhuis! Uit-
eindelijk werd er na veel 
bellen een particulier taxi-
bedrijf gevonden dat ook 
beschikte over busjes voor 
rolstoelvervoer. Kosten ei-
gen rekening, maar niet 
belangrijk. Een ingehuurde 
helikopter had ook m’n in-
stemming gekregen als 
moeder maar zo snel mo-
gelijk in het verpleeghuis 
kwam!  



Drechtje spreekt verder:

Samen met moeder, rol-
stoel en taxichauffeur ein-
delijk richting de lift. Op de 
valreep duwde een ver-
pleegkundige mij nog een 
kladje in handen waarop 3 
soorten medicijnen ver-
meldt stonden, die ook 
nog besteld moesten wor-
den. 
Uiteindelijk belandde m’n 
moeder, de tranen nabij 
en grauw van vermoeid-
heid uren later in het ver-
pleeghuis, waar zij naar 
haar kamer werd gebracht 
en in bed gelegd. De zus-
ter stelde zich voor, vertel-
de vervolgens dat zij over 
een half uur terug zou ko-
men omdat zij eerst zelf 
ging eten en daarna het 
middageten voor moeder 
zou ophalen. Weer wach-
ten… onderhand hing ik 
haar spulletjes maar vast in 
de kast en haalde de 
boodschappentas vol me-
dicijnen leeg om die op de 
tafel uit te stallen. 

Over de medicijnen ge-
sproken: de verpleging 
wilde die gezien het grote 
aantal, nl. 22 verschillende 
pillen op één dag, de me-
dicijnen op een zgn. Rol 
(Baxter) hebben. De medi-
cijnen voor iedere dag 
worden dan in aparte af-

scheurzakjes op een rol 
aangeleverd. Heel ver-
standig, dat bespaart de 
verpleging veel werk. Ik 
ben naar de apotheek 
gegaan met de tas medi-
cijnen om die te laten om-
pakken op een rol.  
Maar nee… zoiets mag 
niet! Teruggebrachte me-
dicijnen worden vernietigd 
dat is protocol.  
De hele tas medicijnen (ter 
waarde van ruim € 300,00) 
moest dus de vuilnisbak in 
en de medicijnen moesten 
opnieuw besteld. Ik vond 
dit ongelooflijk: de medi-
cijnen kwam ik niet inleve-
ren, maar alleen laten om-
pakken en dan zou ik pre-
cies dezelfde medicijnen 
toch weer meenemen? 
Drechtje, ik heb zelf een bij-
standsuitkering en een ei-
gen risico van  €370,- net 
als iedere burger (ook voor 
iemand die  €60.000,- of 
meer verdient). En dan 
kom je soort praktijken te-
gen… De huidige zorg is 
duur. Hoezo duur?  Daar 
ben ik nu wel achter. Niets 
is zo ziek als de Zorg! Zelf 
een huisarts raakt hierdoor 
overspannen (bron: artikel 
NOS.NL, zaterdag 28 mrt 
15). 

http://nos.nl/artikel/2027311-zelfs-een-huisarts-raakt-hierdoor-overspannen.html
http://nos.nl/artikel/2027311-zelfs-een-huisarts-raakt-hierdoor-overspannen.html

