
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het Sint
Elisabeth Hospitaal
(Sehos) heeft de afge-
lopen jaren al veel
gedaan aan verbete-
ring van de kwaliteit
van de zorg. 

Dat zegt de Raad van
Bestuur in een reactie op
de vergadering van de
Tweede Kamercommissie
voor Koninkrijksrelaties
van vorige week donder-
dag. Daar werd gesproken
over de gezondheidszorg
in Caribisch Nederland.
Minister Edith Schippers
van Volksgezondheid wil
geen patiënten uit Bonai-
re, Sint Eustatius en Saba
naar het Sehos sturen,
omdat de zorg daar ‘de af-
gelopen jaren alleen maar
achteruit is gegaan’. Zij
baseerde zich op het ad-
vies van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, die
uitzending van patiënten
naar Curaçao niet verant-
woord vindt.

De Raad van Bestuur
van het Sehos vindt die
stelling ‘pertinent en aan-
toonbaar onjuist’. Het rap-
port waarop de minister
zich baseert is zeker zes
jaar oud en daarna zijn er
verbeterplannen opgesteld
en ‘voor een groot deel ge-
concretiseerd’. Een reeks
van verbeteringen en de
bouw van het nieuwe zie-
kenhuis Hospital Nobo
Otrobanda (HNO) moeten
ertoe leiden dat Curaçao
een kwalitatief hoog-
waardig ziekenhuis krijgt
dat ‘eiland overstijgende’
zorg aanbiedt.

In het verbetertraject is
sinds 2009 al meer dan
20 miljoen gulden geïn-
vesteerd. Dit behelst onder
meer een ISO-gecertifi-
ceerd klinisch chemisch
laboratorium. Met behulp
van Nederlandse experts is
het ziekenhuis nu vrij 
van de beruchte KPC-in-
fecties (klebsiella). Verder
noemt de Raad een gron-
dige renovatie van de ope-
ratietheaters tot ‘state of
the art’ operatiekamers
(dit is nog in uitvoering),

digitalisering van de afde-
ling radiologie, het opzet-
ten van een hartkatheteri-
satielab en de aanschaf
van moderne apparatuur
en systemen. Ook is een
druktank in gebruik geno-
men.

Met verschillende zie-
kenhuizen in Nederland
wordt samengewerkt: het
Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven, het Erasmus
MC in Rotterdam, het

AMC in Amsterdam en
het UMCG in Groningen.
Dit gebeurt onder andere
op het gebied van oncolo-
gie en e-learning voor
scholing en opleiding 
van het verplegend perso-
neel.

In de Tweede Kamer
werden ook kritische op-
merkingen gemaakt over
de specialisten, die vol-
gens Kamerlid Hanke
Bruins Slot (CDA) toren-

hoge salarissen verdienen
en ‘volop bijklussen’, ter-
wijl Ronald van Raak (SP)
zei dat ze ‘het ziekenhuis
gebruiken als een zak
geld’. Hij voegde eraan toe
te hopen dat er artsen ko-
men die zich meer zorgen
maken om hun patiënten
dan om hun portemon-
nee.

Voorzitter Nena Abbad
van de Vereniging Me-
disch Specialisten Cura-

çao (VMSC) zegt daarover
dat 80 procent van de spe-
cialisten vrij gevestigd is
en dus niet bijklust in de
eigen kliniek. De Raad van
Bestuur van het Sehos
zegt dat er een intensief
traject is opgestart om de
specialistische zorg te inte-
greren in het ziekenhuis.
,,Dit heeft geleid tot de rea-
lisatie van een integraal
multidisciplinaire, hoog-
waardige polikliniek.” De

afgelopen drie jaar zijn ze-
ventien medisch specia-
listen in dienst getreden
van het Sehos en daar zul-
len er nog vijftien bijko-
men.

Minister Ben White-
man van Gezondheid, Mi-
lieu en Natuur bezocht af-
gelopen vrijdag de polikli-
niek om zich op de hoogte
te stellen van de vernieu-
wingen. Hij benadrukte
daarbij dat de zorg voor de
patiënt prioriteit nummer
één moet zijn.
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Van een onzer 
verslaggevers
Oranjestad - De afgetre-
den minister van Financi-
ën van Aruba, Juan David
Yrausquin, is als een held
ontvangen op de Reina Be-
atrix Luchthaven van
Oranjestad. De Arubaanse
premier Mike Eman

(AVP) en veel van zijn col-
lega’s uit het kabinet haal-
den hem op in de aan-
komsthal. Met de arm van
Eman om hem heen en
hand in hand met zijn
vrouw Amy verscheen

Yrausquin voor de pers.
De aanwezige journa-

listen kregen nogmaals de
redenen voor zijn ontslag
te horen: machtsmisbruik
door Nederland en de
steun die gouverneur Re-

funjol daaraan gaf door de
begroting niet te teken.
Ongrondwettelijk, vindt
Yrausquin. Emotioneel
werd de bewindsman toen
hij een dankwoord sprak
aan het adres van zijn

vrouw, die negen maan-
den lang vrijwel alleen
voor hun drie kinderen
moest zorgen, omdat hij
zulke lange dagen moest
maken.

Uitnodiging RMR
afgeslagen

Heldenontvangst voor Yrausquin

Oranje nu tegen
Argentinië

Argentinië - België: 1-0
NL - Costa Rica: 0-0 (penalty's 4-3)
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Door naar de halve finale!

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Na een
bloedstollende wed-
strijd zaterdagmiddag
tegen Costa Rica, die
na reguliere speeltijd
en verlenging in 0-0
was geëindigd, wist het
Nederlands elftal via

strafschoppen de halve
finale van het WK te
behalen. Speciaal voor
de strafschoppenserie
bracht bondscoach
Louis van Gaal doel-
man Tim Krul in voor
eerste keeper Jasper
Cillessen. Dat bleek
een meesterzet want

Krul werd de held van
Oranje door twee pe-
nalty’s van Costa Rica
te stoppen. Voor Oran-
je schoten Robin van
Persie, Arjen Robben,
Wesley Sneijder en
Dirk Kuijt hun penal-
ty’s loepzuiver raak.

Ook op Curaçao

werd op verschillende
locaties de wedstrijd
met kloppend hart ge-
volgd. Op het strand bij
Wet & Wild verzamel-
den zich hordes Oran-
jefans die na de over-
winning van Neder-
land daar een gezellig
feestje bouwden. 

‘Kwaliteit zorg vooruit’
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