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Partijgenoten! 
 
Bij deze wil ik jullie 
allen een gezond, 
maar ook een 
strijdbaar 2005 
toewensen! 
E n  s t r i j d b a a r 
moeten we blijven! 
Dit kabinet is 
geenzins van plan 
een socialer beleid 
te gaan uitvoeren. 
Ondanks de vele 
protesten vanuit 
verschillende kanten 
en de handtekeni-
ngen die verzameld 
zijn voor, of eigen-
lijk tegen de invoe-
ring van de No Claim 
heeft het kabinet 
dit onzalige plan 
toch gelanceerd. Ik 
denk dat de meesten 
van ons al een brief 
van zijn of haar 
zorgverzekeraar 
ontvangen heeft. 
Ik hoef jullie ook 
niet uit te leggen 
waar de klappen 
gaan vallen. Maar er 
is nog meer, denk 
maar eens aan de 
bizarre plannen van 

minister Dekker. De 
huurbescherming los 
laten, zodat huur-
ders meer huur 
moeten gaan beta-
len, van dat geld 
moeten woning-
corporaties van de 
minister dan meer 
huizen gaan bouwen! 
En dat terwijl de 
druk op de sociale 
woningmarkt al erg 
groot is en de 
woningcorporaties al 
zo’n dikke beurs 
hebben waar ze nu al 
niets mee doen. 
Een overheid die 
zich steeds verder 
terug trekt, (ook op 
lokaal niveau) en 
meer en meer aan de 
markt wil overlaten. 
Kameraden, dat kan 
nooit goed gaan!  
We zullen er tegen 
aan moeten! We 
zullen ze moeten 
laten zien dat ze 
niet al hun plannen 
kunnen uitvoeren 
zonder dat er ook 
maar enige vorm van 
weerstand geboden 
word. En de tijd is 

er goed voor, denken 
jullie nog wel eens 
aan 2 oktober, toen 
Nederland massaal 
in beweging kwam, 
man, dat voelde 
goed! Daar moeten 
we naar toe! De 
verkiezingen komen 
al weer in’t zicht  
dus laten we voor-
bereid zijn! 
Wil ik ook nog 
vermelden dat we 
dit jaar dan toch 
echt  10 jaar 
bestaan!  
In 1995 is de 
afdeling Zeist ont-
staan, dus ik denk 
dat we daar aan-
dacht aan moeten 
schenken. We heb-
ben nu zo rond de 
215 leden, maar ik 
vind dat er daar een 
aantal bij moeten 
komen. Dat kan ik 
niet alleen, daar 
hebben we jullie bij 
nodig. Bij deze 
Tribune hebben 
jullie ook een 
afdelingskrant ge-
kregen, een mooie 
krant al zeg ik het 
zelf,  die word in 
een oplage van 
10000 in onze 

gemeente verspreid. 
Ik hoop dat het een 
a a n t a l  l e d e n 
oplevert.  
Maar willen we die 
groei waard zijn, en 
in 2006 winst 
boeken in de 
raadsverkiezingen, 
echt waar beste 
m e n s e n  d a n 
verwacht ik wat 
meer activisme! 
Jullie weten waar je 
moet wezen om te 
laten weten wat je 
voor de SP kunt 
betekenen! 
 
Jan  

SP ZEIST en 2005 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 
 

 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
r e g e l i n g e n  e n 
p r o c e d u r e s .  O o k 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben 
met bijvoorbeeld hun 
huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
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O p 4 februari 
jl. mocht ik 

bijdragen aan de 
actie Red de Zorg. 
Dat deed ik als 
inwoner van Zeist, als 
directeur van de 
N e d e r l a n d s e 
Patiënten Vereniging 
(NPV) én op mijn 
verjaardag. Ik dank 
de organisatoren nog 
eens met nadruk voor 
het in mij gestelde 
vertrouwen. 
 
Mijn toespraak had 
de scherpte van een 
chirurgisch mes, 
maar, zoals een goed 
heelmeester betaamt, 
bedoeld om te 
sparen. De diepste 
intentie was pre-
ventieve zorg, zorg 
om erger te voor-
komen. De drietraps-
raket die ik lanceer-
de, of - zo u wilt - de 
driefasenpil die ik 
toediende, bestreed 
de drie drogredenen 
om Zeist te ontman-
telen: 
 
1. Van de bestuur-
de r s  v an  een 
Diakonessenzieken-
huis mogen patiënt-
vriendelijke daden 

worden verwacht en 
van hen mag worden 
ver-wacht dat zij 
waardig aan het 
voorbeeld van de 
diaconessen, aan het 
voorbeeld van Jezus 
handelen. Zo deden 
de oprichters van de 
eerste ziekenhuizen 
het. Zij zeiden: 
Caritas Christi urget 
nos: de liefde van 
Christus dringt ons 
(vgl. 2 Korinthiërs 
5:14). Dat geeft een 
vo l s t r ek t  ande r 
perspectief dan het 
uitgangspunt in de 
wetmatigheden van 
economie, markt-
werking en fusie-
ideologie. Zet de 
zaak niet op zijn kop: 
eerst de zorg en dán 
de randvoorwaarden. 
 
2. Zeist en de 
Heuvelrug gemeen-
ten (‘Care Valley’) 
hebben op basis van 
huidige adherentie 
( ‘ k l a n d i z i e ’ )  e n 
toekomstverwachting
en recht op een 
bereikbaar basis-
ziekenhuis. 
 
3. Ik hoefde na wat 
was gezegd geen 
oordeel te geven over 

de kwaliteit van een 
bestuur, dat ondanks 
mooie woorden een 
zorg-gat op de 
Utrechtse Heuvelrug 
liet ontstaan. Als de 
vos passie preekt, 
boer pas op uw 
kippen! 
 
 
En zie daar ... De 
actie Red de Zorg is 
bijzonder succesvol 
geweest. De nieuwe 
interim directeur, Ad 
Huijsman, heeft de 
a c t i e  g e l u k k i g 
ervaren als een 
goede windrichting in 
zijn zeilen. Zijn 
verbeterplan wordt 
voortvarend ter hand 
genomen. De politici 
wordt niet langer 
zand in de ogen 
gestrooid. Het oude 
'Lorentz Ziekenhuis' 
blijkt bestaansrecht 
en een nieuwe en 
vitale toekomst te 
hebben. Het behoud 
van de polikliniek in 
Doorn en een 24-
uurs bereikbaarheid 
van spoedeisende 
hulp (EHBO) passen 
in dat plan. Voor 
laatst genoemde 
functie is er nog wel 
een  pun t  v an 
aandacht: om die 
goed in te vullen is 
een verdere uitbouw 
van de - door de 

vorige bestuurders - 
ingekrompen basis-
functies noodzakelijk. 
Maar daaraan wordt 
momenteel  hard 
gewerkt. 
 
Graag wens ik het 
bestuur en alle 
medewerkers van 
ó n s  z i e k e n h u i s 
succes  in  he t 
volbrengen van hun 
mooie en relationele 
taak. Met u als 
inwoners van Zeist 
en omstreken en 
werkers in het 
ziekenhuis kijk ik met 
w a a r d e r i n g  e n 
genoegen terug op 
actie Red de Zorg. 
Dat doe ik vanuit het 
perspectief van de 
patiënt. Per slot van 
rekening bestaat de 
gehe le  gezond-
heidszorg - dus ook 
ons ziekenhuis - bij 
de gratie van het 
bestaan van de 
patiënt! 
 
dr. R. Seldenrijk 
 
 
 

RED DE ZORG 
Door Dr. R. Seldenrijk 
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