
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met Hospital
Nobo Otrobanda (HNO)
gaat Curaçao er eerder op
achteruit dan op vooruit als
het gaat om de kwaliteit
van zorg en om het minder
gefragmenteerd aanbieden
van zorg. 

Dat stelt de voorzitter van de
Vereniging Medisch Specia-
listen Curaçao (VMSC), Nena
Abbad, die om die reden dan
ook betwijfelt of Curaçao straks
goedkoper uit is. Er is immers
geen efficiëntieslag gemaakt. Zij
geeft vooral aan dat het nieuwe
ziekenhuis te klein zal zijn.
Voornaamste reden is dat het
ziekenhuis volgens Abbad
achterstevoren gepland is:
,,Eerst is er een zelf bedacht ont-
werp gekomen, daarna pas over-
leg met de gebruikers en ken-
ners in zogenoemde gebruikers-

overleggen. In november had-
den we het eerste gebruikers-
overleg en in december was de
groundbreaking al. Dat komt
toch ongeloofwaardig over. Als
we nu aangeven wat we er nog

graag in zouden willen hebben,
dan kan dat niet omdat de finan-
ciën dat niet toestaan.” 

Als het aan VMSC ligt, dan
kan het project beter weer op-
nieuw beginnen. Tijdens het on-

langs gehouden congres over
kwaliteit in de zorg stelde Ab-
bad: ,,Uithuilen en opnieuw be-
ginnen.”

Abbad gaat er nog wat dieper
op in: ,,Het is nooit helemaal
duidelijk gemaakt wat wel en
niet in het toegewezen budget
van 108 miljoen dollar was opge-
nomen. Er was in elk geval geen
enkele relatie met een noodzake-
lijk bedrag voor het bouwen van
een ziekenhuis dat voldoet aan
de daaraan te stellen eisen voor
onze specifieke situatie. Bij een
dergelijke ‘vrije’ aanpak reser-
veert de bouwer natuurlijk eerst
zijn winstpercentage en kijkt
vervolgens welk bedrag daad-
werkelijk beschikbaar is voor
ontwerp en constructie. Daarna
wordt een ontwerp uit de kast
getrokken van een ziekenhuis in
een plaats van min of meer gelij-
ke omvang in Nederland. Dit
gaat meteen mis omdat een der-
gelijk ziekenhuis in Nederland
een gemiddeld perifeer zieken-
huis is terwijl het nieuwe Sehos,
evenals het bestaande zieken-
huis, een regionaal verwijszie-
kenhuis met topklinische func-
ties is. Het resultaat van deze
foutieve aanpak is een te krap
bemeten ziekenhuis waarin voor
tal van activiteiten en functies
geen plaats is ingeruimd omdat
de ontwerpers in het geheel niet

op de hoogte waren van de wen-
sen van de toekomstige gebrui-
kers. Onder normale omstan-
digheden worden die wensen
van te voren geïnventariseerd en
vastgelegd in een Programma
van Eisen, op grond waarvan
een passend ontwerp wordt ge-
maakt. Zodra het ontwerp vol-
doet aan alle gestelde eisen, kan
een begroting van kosten wor-
den gemaakt. Op het allerlaatste
moment - ongeveer één maand
voor de groundbreaking cere-
monie - hebben de bouwers be-
dacht dat het misschien een
goed idee was om een gesprek-
sronde met de gebruikers te
houden, met de bekende gevol-
gen. Hoewel verschillende ver-
zoeken van gebruikers zijn inge-
willigd, was het antwoord van
Usona en Ballast Nedam in een
groot aantal gevallen heel sim-
pel: ‘Wat je vraagt kan niet, er is
geen ruimte voor en we gaan
geen structurele veranderingen
aanbrengen want dat kost te veel
geld.’ Het uiteindelijke resultaat
van alles is dat er een ziekenhuis
gebouwd gaat worden waarvan
de kwaliteit veel minder zal zijn
dan wat mogelijk zou zijn ge-
weest.”

Geen ruimte 
topklinische functies

Antilliaans Dagblad Zaterdag 24 mei 2014 3

Curaçao

Advertentie

Basisonderwijs | 4-12 jaar | +599 9 869 6375 | St. Michielsweg 14 | www.schroederschool.net

DIGITALE  

LESSEN

KLEINE  
GROEPEN

 Veel individuele aandacht

 Veilige en rijke leeromgeving

 Kanjertraining

 Peuterafdeling Nijntje

 Naschoolse activiteiten

 Plusgroepen

 Goed opgeleide leerkrachten

 Uitstekende faciliteiten

 Naadloze aansluiting met  

 scholen in Nederland

 Aandacht voor Nederland 

 en Curaçao

Schroederschool,           
 voor het beste 
basisonderwijs 
  in Curaçao.

NEDERLANDS

ONDERWIJS

E

   w w w. s c h ro e d e r s c h o o l . n e t  /  w w w. n i j n t j e - c u r a c a o . n e t

Nijntje 
[Peuteronderwijs]

2-4 jaar

+

Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Heerlijke verse Noordzee tong, 
Schotse Zalm, Noorse Skrei en 

natuurlijk Limburgse Asperges.

‘HNO is achteruitgang in zorg’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank
van Curaçao en Sint Maarten
waarschuwt (potentiële) beleg-
gers ‘om waakzaam te zijn’ alvo-
rens te beleggen in fondsen
en/of via een bedrijf dat een ho-
ger dan normaal rendement be-
looft.

,,Deze investeringsmogelijk-
heden kunnen aantrekkelijk lij-
ken, daar zij vaak beleggings-
producten zoals goud, zilver,
platina, diamanten, of andere
edelmetalen als onderliggende
garantie gebruiken. Alle investe-
ringen hebben risico’s en (po-
tentiële) beleggers moeten dus
waakzaam zijn voor beleggings-
objecten die als risicoloos wor-
den gepresenteerd”, aldus de
CBCS in een advertentie elders
in deze krant en in een ‘War-
ning Notice’ op de website van
de Centrale Bank.

Beleggingsproducten worden
momenteel gepromoot door
middel van conferenties, inter-
net, sociale media en/of infor-
mele presentaties die beleggers
adviseren hun aankopen ‘on-
line’ te verrichten, en in sommi-
ge gevallen ook om investeer-
ders aan te moedigen om andere
investeerders aan te trekken.

De waarschuwing van de
CBCS: ,,Beleggers moeten voor-
zichtig zijn bij het nemen van
investeringsbeslissingen en die-
nen bij elke investering de voor-
delen tegen de nadelen af te we-
gen alvorens een beslissing te
nemen.”

De CBCS zal indien nodig ge-
paste maatregelen nemen in 
het geval van schendingen van
wet- en regelgeving en/of bij 
‘activiteiten die de reputatie 
van onze financiële sector scha-
den’.

Het kliphakken is begonnen. HNO wordt een mooi gebouw, met te
weinig ruimte. FOTO ANTILLAANS DAGBLAD

Op pagina 6

Advertentie

Waarschuwing tegen 
beloftes hoog rendement


