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“Red de Zorg” voert 
strijd tot het laatst 
 
Door Loes van de Graaf 
 
ZEIST - Regen en 
wind, kans op ontslag. 
Niets kon het actie-
comi té 'Red de Zorg' 
weerhouden om de af-
gelopen zes weken on-
afgebroken de straat op 
te gaan en alarm te 
slaan.  
 
Ook weer het afgelopen 
weekend. Inzet van de 
gevoerde acties is het 
behoud van de 24-uurs 
EHBO in Zeist en van 
de buitenpolikliniek in 
Doorn.  
Dat was en blijft het 
doel, onderstrepen de 
actievoerders.  
 
Zo'n 14.000 handteke-
ningen werden de afge-
l o p e n  w e k e n  
verzameld. Afgelopen 
zaterdag (31 januari) 
kwamen daar in het 
Zeister winkelcentrum 
Belcour nog eens dui-
zend handtekeningen 
bij. 
 
De lange lijsten met 
handtekeningen worden 
komende woensdag op 
de Zeister locatie van 
het Diakonessenhuis 
overhandigd aan de 
Raad van Bestuur en de 

Raad van Toezicht.  
 
De actie wordt gesteund 
door de AbvaKabo en 
de SP-afdelingen Zeist 
e n  H e u v e l r u g -
Krommerijnstreek.  
 
Aanleiding tot de  
actie is het voornemen 
van de directie van het 
Diakonessenziekenhuis 
om de polikliniek 
Doorn te sluiten en op 
de locatie Zeist te stop-
pen met de nachtelijke 
dienst voor spoedeisen-
de hulp.  
 
Compleet met ambulan-
ce en borden met kreten  
die er niet om logen, 
trokken de actievoer-
ders in het winkelcen-
trum in regen en wind 
nóg maar weer eens een 
keer de aandacht. En 
wie nog niet had gete-
kend kon dat ter plekke 
alsnog doen.  
 
Voorbijgangers prezen 
openlijk de actie.  
“Het is goed dat ze dit 
doen. Het is toch schan-
dalig! Je ligt hier zó op 
het kerkhof, als het erop 
aan komt” luidt de reac-
tie van een voorbij-
schuifelende bejaarde 
Zeisterse.  
 
Of de actie wat uit-
haalt? Woordvoerster 

Marian van Aller van 
het actiecomité “Red de 
Zorg” kan zich bijna 
niet voorstellen dat de 
signalen uit de bevol-
king genegeerd zullen 
worden. “Als je ziet 
hoeveel handtekeningen 
we hebben verzameld... 
Dat kán de directie toch 
zeker niet naast zich 
neerleggen”,vraagt Van 
Aller zich, hoopvol, af.  
 
Naast zorg om de zorg 
was er zaterdag onder 
het dak van winkelcen-
trum Belcour ook ruim-
te voor een vrolijke 
noot. 
H e t  S h a n t y k o o r  
'Noodweer' uit Zeist 
trad op. Met liedjes als 
'Ahoi, ahoi, wat was dat 
meisje mooi' uit de 
monden van zo'n  
vijfentwintig zangers 
leken alle zorgen even 
opzij gezet.  
 
Maar woensdag 4 fe-
bruari om drie uur 's 
middags is het opnieuw  
tijd om actie te voeren. 
Dan trekken de volhar-
dende actievoeders in 
optocht van de parkeer-
plaats van het zieken-
huis aan de Lorentzlaan 
naar het ziekenhuis, om 
de bezorgdheid van de 
inwoners van Zeist én 
van de regio over te 
brengen aan de Raad 
van Bestuur en de Raad 
van Toezicht van het 
Diakonessenhuis.  

Het Utrechts Nieuws-
blad wist het zo te ver-
woorden en noemde 
hierbij asociaal beleid, 
verwoestend beleid, af-
braak van de zorg en 
mismanagement.  
 
De directie kreeg het 
naar hun hoofd geslin-
gerd, als eerste reactie 
bij het aanbieden van de 
handtekeningen. Tom 
Witteman, voorzitter 
van de SP staten-fractie, 
gaf duidelijk aan waar 
de fouten zijn gemaakt 
door de directie van het 
Diakonessenhuis. En 
dat was dus geen ander 
woord dan welke het 
actiecomité 'Red de 
Zorg' al vanaf 27 de-
cember voor het voet-
licht brengt. En... waar 
de inwoners van Zeist 
en omstreken dus ook 
massaal mee hebben in-
gestemd. 
 
Om 15.00 uur op 4 fe-
bruari werd de eerste 
fase van de actie 'Red 
de Zorg' afgesloten met 
het aanbieden van 
21188 handtekeningen 
aan een afvaardiging 
van de raad van be-
stuur. Neem daarbij ook 
de 1250 handtekenin-
gen die werden aange-
boden namens 5 oude-
renbonden uit Doorn en 
het is duidelijk, wat de 
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wens is van de burgers.  
 
Schandelijk was zeker 
het onaangekondigd, en 
tegen de eerdere afspra-
ken ingaande, wegblij-
ven van de 2 leden van 
de raad van bestuur. 
Maar als het om afspra-
ken van hen gaat, dan is 
zelfs de Zeister politiek 
zo langzamerhand door-
drongen dat die afspra-
ken niets waard zijn. 
Misleiding van de ge-
meenteraad is nu al ter 
sprake gekomen en dan 
met name op alle zaken 
rond de fusie. Wij, de 
SP, blijven het nog 
steeds de uitkleding van 
ons Lorentz ziekenhuis 
noemen.  
 
Ook dr Seldenrijk, een 
van de sprekers op 4 fe-
bruari en voorzitter van 
de Nederlandse Patien-
ten Vereniging, kwam 
met dit zelfde angstvisi-
oen. Een uitroep naar 
de directie toe: "Wees 
dan nu eerlijk, draal 
niet meer maar trek nu 
dan gewoon de stekker 
uit de locaties Doorn en 
Zeist. Dan ben je in ie-
der geval eerlijk, want 
dit is wat er altijd al op 
stapel heeft gestaan." 
Hij vergeleek de raad 
van bestuur, in hun op-
treden al die jaren, met 
ridders van de blauwe 
knoop, die toch wel 
stiekem een borrel lus-
ten. Voor deze ridders 
hoef je geen enkel ont-
zag meer te hebben. En 
met zijn "drie redenen 
tegen de drogredenen 
om Zeist te ontmante-

len" had hij alle toe-
hoorders zo op zijn 
hand. Niet alleen vanuit 
de SP maar veel massa-
ler wordt al langere tijd 
gevoeld dat er wordt 
geprobeerd ons eigen 
ziekenhuis de nek om te 
draaien.  
 
Met de bijkans ontilba-
re hoeveelheid handte-
keningen is de eerste 
slag gewonnen. Maar 
enige toezegging van de 
directie is er nog niet en 
ook het college van 
B&W in Zeist zet zich 
nog  onvo ldoende  
krachtdadig in voor be-
houd van het Lorentz 
basisziekenhuis. En dat, 
terwijl een groot deel 
van de landelijke poli-
tiek al helemaal om is 
en juist op de hand van 
de kleinere ziekenhui-
zen, zoals PvdA kamer-
lid Arib wist te vertel-
len.  
 
Beter laat gekeerd dan 
ten eeuwigmalen blij-
ven dwalen, dus is het 
nu zaak om deze eerste 
winst vast te houden en 
door te gaan tot de 
eindoverwinning in ons, 
en dus in het bezit van 
de hele bevolking van 
Zeist en de rest van de 
Heuvelrug is.  
 
Pieter Wout Duquesnoy 
lid SP fractie en comité 
' R e d  d e  Z o r g '   
 
 
 
 
 
 

 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
3708  WE  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 
uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  ZEIST 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

 
Jurien Veenhuis  
Warande 111 
3705 ZJ  Zeist 
030-6994269 
jurien@tomaatnet.nl 

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Vandaar deze vraag, als 
u snel op de hoogte ge-
bracht wil worden van 
op hande zijnde acties 
en andere zaken, stuur 
dan een mailtje naar 
zeist@sp.nl 
Zo kunt u er van verze-
kerd zijn dat u niets 
meer hoeft te missen!  
Ook als u onlangs uw 
e-mail adres gewijzigd 
heeft, geef dat dan 
door, dan kunnen wij 
onze gegevens bijwer-
ken.  

Tijdens de voorberei-
ding van de actie bij het 
Diak  -  Zeist zijn veel 
leden gebeld om hen op 
de hoogte te stellen van 
de laatste ontwikkelin-
gen. Tijdens deze ge-
sprekken bleek dat heel 
veel leden wel degelijk 
een e-mail adres heb-
ben, zodat zij in de mai-
ling lijst opgenomen 
hadden kunnen worden.  
Dit had ons en hen een 
hoop tijd en moeite be-
spaard. 

GEEN EMAIL? 

En u wilt toch op de 
hoogte blijven zonder 
iedere keer op de Tribu-
ne te moeten wachten? 
Bel dan even met Jan 
Voogdt, Pieter Wout 
Duquesnoy of Jurien 
Veenhuis. Of stuur even 

een briefje (adressen 
onder aan deze pagina). 
Wij zullen u dan per 
brief  laten weten wat 
er allemaal op stapel 
staat. 

NIETS MISSEN! 

Bent u geïnteresseerd in 
een bepaald onderwerp, 
dan kunt u dat ook aan-

geven, dan houden wij 
daar rekening mee in de 
berichtgeving.  

http://zeist.sp.nl de snelste manier om op de 
hoogte te blijven! 


