
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - PS-
minister Irene Dick
van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur
en Sport en PAIS-
minister Etienne van
der Horst van Be-
stuurlijke Planning
spreken elkaar tegen
als het gaat om de
vraag welke bewinds-
persoon verantwoor-
delijk is voor de aan-
gekondigde bezuini-
gingsmaatregelen
voor het onderwij-
zend personeel. 

Minister Etienne van
der Horst verklaarde in de
editie van gisteren dat de
actievoerende leden van
onderwijsvakbond Sindi-
kato di Trahadó den Edu-
kashon na Kòrsou (Sitek)
niet bij hem maar bij zijn
collega van Onderwijs
moeten zijn. Afgelopen
maandag en dinsdag
staakten de leden van Si-
tek uit protest tegen de
verhoging van de pensi-
oengerechtigde leeftijd,
het schrappen van de
loontrede en indexering
en de korting op het va-

kantiegeld. Van der Horst
verklaarde dat sinds de
staatkundige veranderin-
gen, de arbeidsrechtelijke

zaken van docenten onder
de minister van Onderwijs
vallen. 

De bewindsman ver-

klaarde gisteren bij Tele-
notisia bereid te zijn 
om minister Dick bij te
staan, maar dat zij de

onderhandelingen met Si-
tek moet voeren. De be-
windsman verwees daarbij
ook naar het regeerpro-
gramma. Minister Dick
verklaarde gisteren desge-
vraagd tegenover deze
krant dat haar collega Van
der Horst juist wél verant-
woordelijk is voor de be-
zuinigingen. De aange-
kondigde bezuinigings-
maatregelen gelden voor
alle ambtenaren, voor ie-
dereen, zo legde minister
Dick uit. 

En om die reden moet
de vakbond niet bij haar,
maar bij Van der Horst
zijn. Van Der Horst zei
maandag in gesprek met
deze krant dat hij minister
Dick per mail informeerde
over deze kwestie. Die in-
formatie had Dick vanwe-
ge drukke werkzaamhe-
den nog niet bereikt, aldus
de bewindsvrouw tegen-
over deze krant. 

De bewindsvrouw gaf
ook aan dat er een nieuwe
cao voor het onderwijzend
personeel moet worden af-
gesloten. Dick sloot niet
uit dat de vraag over welke
bewindspersoon verant-
woordelijk is voor de be-
zuinigingen voor docen-
ten, vandaag tijdens de mi-
nisterraad aan bod zal
komen.
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Van der Horst en Dick verwijzen naar elkaar

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - In verband
met de realisatie van het
nieuwe ziekenhuis HNO
(Hospital Nobo Otroban-
da) en tegelijk de herstruc-
turering van de gezond-
heidzorg is een optimale
afstemming tussen de vier
locaties (HNO, Taams,
Advent plus revalidatie-
centrum) een must. Dit
vereist één bestuur, één
medische staf, één beleid
en één budget.

In de haalbaarheidsstu-
die is de ‘herordening’ van
de zogeheten tweedelijns-
zorg (specialistische zorg;
ziekenhuizen en geeste-
lijke gezondheidszorg)
vormgegeven en is een
aantal uitgangspunten
verwerkt voortkomend uit
de nota ‘Kiezen voor kwa-
liteit’ en de introductie van

‘centrale regie’ door de mi-
nisterraad. Uit een (con-
cept)stuk over de gespecia-
liseerde klinieken, dat in
het bezit is van deze krant,
blijkt na gesprekken met
betrokkenen hier draag-
vlak voor te zijn.

Het stuk is van de hand
van Gersji Rodrigues Pe-
reira, die naar verluidt
werkzaamheden verricht
voor het ministerie van
Gezondheid (GMN). Het
‘draagvlak’ geeft aanlei-
ding tot verschillende con-
clusies, met dien verstan-
de dat de financiële door-
rekening op onderdelen
nog aanleiding kan zijn
voor aanpassing in fase-
ring van de uitvoering.
Optimale en kosteneffec-
tieve bedrijfsvoering zijn

slechts mogelijk indien er
als één organisatie over
meerdere locaties gewerkt
kan worden.

Als het over ‘locaties’
gaat dan wordt het volgen-
de bedoeld: de klinische
zorg en dagbehandeling
worden verdeeld over vier
locaties (inclusief revalida-
tie). Eén locatie voor hoog

complexe, hoog risico,
acute en multidisciplinai-
re zorg (HNO). Eén locatie
laag complex, laag risico
en electief ‘gespecialiseerd
snijdend’. Eén locatie laag
complex, laag risico, elec-
tief ‘gespecialiseerd be-
schouwend’. En dus één
locatie voor revalidatie-
zorg. Medisch specialisten

zijn op alle locaties actief
voor directe patiënten-
zorg. Dit vereist ook toela-
ting tot alle locaties. Opti-
male organisatie en inte-
gratie betekenen voor de
kaakchirurgie concentra-
tie in het HNO. Opname
en operatie van kinderen
tot 18 jaar vindt per defini-
tie plaats in HNO.

Beide gespecialiseerde
klinieken - Taams en Ad-
vent - kunnen adequate en
veilige zorg leveren zon-
der op locatie te beschik-
ken over een volledige
röntgenafdeling en labora-
torium; op basis van de
vraag(ontwikkeling) in de
komende jaren kan mini-
maal een röntgenafdeling
en een laboratorium
(Taams of Advent) worden

opgeheven. Aldus het do-
cument van Rodrigues Pe-
reira. Er komt voor de tota-
le ziekenhuisorganisatie
één centrale apotheek op
locatie HNO en er komt
voor de totale ziekenhuis-
organisatie één centraal la-
boratorium, ook bij het
HNO. Een definitieve uit-
spraak over de locatie keu-
ze ‘snijdend’ en ‘beschou-
wend’ versus het Advent
ziekenhuis respectievelijk
de Taamskliniek kan pas
worden gedaan na een
bouwkundig en technisch
onderzoek. Structurele
aanwezigheid en betrok-
kenheid van de revalidatie-
arts, zowel klinisch als po-
liklinisch, leidt tot verbete-
ring van kwaliteit.

Kunt u ook niet
wachten tot het WK
voetbal morgen
begint? Vandaag is
er bij het Antilliaans
Dagblad de gratis
WK-bijlage. Hierin
is alles te vinden
over de voetbalse-
lecties van de ver-
schillende landen
en is er een invul-
schema om de stan-
den bij te kunnen
houden. Daarnaast
leesvoer over het
favoriete team van
minister-president
Ivar Asjes, wie de
trots van Curaçao is
en in ‘straatpraat’
hoe het WK in
Punda leeft. Ook de
WK-historie,
(on)misbare WK-
gadgets, de WK-
mascotte, Miss WK,
Miss Oranje en de
lekkerste WK-hapjes
komen aan bod.
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Ze zijn er weer!!! 
De lekkerste haring van het eiland.

Vers van het mes.

Vanaf Donderdag bij de haringkraam Vanaf Donderdag bij de haringkraam Albert Heijn

Openingstijden Ma t/m Za van 9:00 tot 17:00 

Hollandse nieuwe – Hollandse nieuwe
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HNO en klinieken in één organisatie

Tegenspraak ministers

Afscheid Herman George 

Directeur van het Monumentenfonds Curaçao en eveneens echtgenoot van gouver-
neur Lucille George-Wout, Herman George werd gisteravond in het zonnetje gezet.
Hij werd door minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) toe-
gesproken. Er was ook koninklijk bezoek: Pieter van Vollenhoven en zijn vrouw prin-
ses Margriet. Van Vollenhoven is keynote spreker op het symposium bruggen slaan
tussen Erfgoedzorg en Ruimtelijke Ontwikkeling. FOTO JEU OLIMPIO
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