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En dan nu de laatsteaflevering van onze spraakmakenderubriek:
'DE RIO KLETSKOEK(!)HOEK'.
(Waarin iedereenzo graaghet woord voert, maar het zeldenkrijgt.)
Dit laatsteoverigensniet altijd ten onrechte,zo gebiedtde meedogenloze
eerlijkheid onste zeggen.
Want als we toch eensuit de doekendedenwat voor eenbaarlijke nonsensregelmatigonzeredactieburelenbereikt...
u zou van schaamterood aanlopen,eenlichte huiveringdoor uw ledenvoelengaanen enigedagenop een
onbewoondeiland willen doorbrengenom u achterde illusie te verbergenhier echt niet bij te horen!
Maar u hoort er echt wel bij!
En al bentu niet eenvan die verbetenkletskoekenbakkers
die de redactiezo graageenkoekje van eigendeegwillen
voorzetten,
het
past
u
helemaal
niet
daar
zelfvoldaan
over
te doen!
.
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Waarom
niet?
Omdatelke
kletskoekenbakkertoch maar de moedopbrengtzich kwetsbaarop te stellen.

Maar alvorenseenstaaltjevan goedgebakkenkletskoekop te dienennu eersthet laatstenieuwsvan het
zorgketenfront.
Daaraankunt u zelf zien hoe het RIO zich inspantom eenvolwaardigeschakelin de regionalezorgketente vormen
en daar-alle goedewil ten spijt- toch niet altijd in slaagt.
Ook wordt met dit merkwaardige voorval bewezen dat het reizen per trein zo gek nog niet is, omdat je dan twee uur
lang stil kunt zitten terwijl je toch op de plaats van bestemming aankomt!
Op de A 73 lopen dit soort dingen soms heel anders.
Daarkunje, voor de verandering,terwijl het buitenaardedonkeris en het pijpenstelenregent.twee uur lang stil
zitten zonder een centimeter op te schieten!
Enkele RIO-medewerkers
hebbendit tot hun schademoetenondervinden.

Zo begafeenzwareRIO-delegatiezich onlangsop weg naarhet Sint Maartensgasthuis
te V. om in het kadervan het
veelbesproken'zorgketengebeuren'onzeeigenRIO-schakelaande regionaleketenaante haken.
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Maar wat gebeurde?
Nog maar net was de stoet van RIO-limousines de A73 opgezwenkt of ze werd geconfronteerd met een heuse...
kettingbotsing!
Heb je je net goed voorbereid om een serieuze bijdrage te leveren aan de regionale zorgketen, blijken er een paar
provinciale wegpiraten roet in de keten te gooien door -God betere 't- ter plekke een eigen keten te gaan vormen!

En hoe!
Gevolg:verwarring,onrust.afzettingen,sirenesen blauween rode zwaailichten!
Gelukkigwashet evenobjectieveals onafuankelijkeRIO-volkje in het geheelniet uit het veld geslagen,want luttele
minutenna het ongelukwerd vastgestelddat hier sprakewasvan eenwel heel bijzonderevorm van ketenzorg.
Zo kondendoor alert optreden,nog op de snelweg,bijgelicht door de veelkleurigezwaailichtenvan brandweeren
politie. de eersteintakeswordengedaan.
Aangezien
onzeadministratie
uitzonderlijksnelkanwerkenwerdennogdevolgende
ochtendvroegdeeerste...
afwijzingen(!) verstuurd,
wantgelukkigviel degezondheidsschade
meeenwerdener bij deonfortuinlijke
kettingbotsersgeenblijvende beperkingenvastgesteld.
Moraal: 'Het RIO is niet alleensnel in het behandelenvan uw aanvraag,maarook in het afwijzenervan!'
Eengeluk bij eenongelukdus,maarnadereevaluatievan dezetoch wel schokkendegebeurtenisheefttot het inzicht
geleiddat dit type van zorgketen-door onvoorzichtigeweggebruikers(naarwij in goedvertrouwenaannemen:
onopzettelijk)in scenegezet-toch niet is wat het RIO onder eenregionalezorgketenverstaat.
Dan nog liever samenin de ketenmet de vrijgevige Sint Maartendie -zoalsbijbelexegetenonderonsongetwijfeld
zullen weten-met zijn zwaardde helft van zijn mantelafscheurdeom daarmeede armenen misdeeldente kleden.
Waarmeemaarweer is aangetoonddat mantelzorgwel verre van eenuitvinding van het RIO is, maareeneeuwenoud
gebruikin de bestetraditie van liefdadigheiden het daaromdubbelen dwars verdientin standgehoudente worden!
Ennuwehettochoverheiligenmet(halve)mantelshebben:dandemantelvandie anderevrijgevigeheiligedie
zelfs bekend is bij lieden die nog nooit een bijbel hebben vast gehouden, laat staan ingezien! Die mantel(met
heilige) figureert in navolgendecasusdie, zo voorspellenwij, net als eenkettingbotsing,de nodigeopschuddingzal
veroorzaken.
Want nu, aandachtigeen vasthoudendelezer,volgt de uitverkorenbrief van de week!
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Lees en oordeel zelf over een even gewaagde als onthutsende ervaring, pas geleden opgedaan door een adviseur van
medische kunne, en u zult zich met de redactie verbazen over de grenzeloze stoutmoedigheid die onverschrokken
oudjes nog ten toon kunnen spreiden. In dit bijzondere geval gaat het om een vooraanstaand vertegenwoordiger van

ij

III

declericaleelite,maarwelingelichte
kringenmeldendatheteenalgemeen
verbreidverschijnsel
aanhetwordenis.
Wantzo oudkunnensommige
oudjesnietzijn of zescheppen
er eenbijnaperversplezierin hardwerkende
integere
indicatiestellers
eenlepepoetste bakken,waardiezelfdeoudjes,deweinigedagendiezenogresten,zichstilletjesen
genoeglijkoververkneukelen.
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Maar we zullen u niet langerin spanninghoudenen eindelijk openingvan zakengeven.
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Nu dan,collegaB. te M. schreefonsonlangsde heerSt. Klaas (!) op zijn spreekuurte hebbengezienmet de vraag
om eennieuw vervoermiddel.
VolgenscollegaB. kon de heerKlaasgeenbewijs van nederlanderschap
overleggenen verklaardehij
-als Madrileen- voor korte tijd in Nederlandte verblijven.
'Waaromwilt u eennieuw vervoermiddel?'vroegcollega B. aande wat opzichtig gekledeKlaas.(Dezedroeg een
rode mantelen eeninklapbare,puntvormigehoedop eenhoofd waareenlange,witte baardaanbungelde.)
'Wel', antwoorddede heerKlaas,'mijn enigevervoermiddelis eenschimmelen voor paardrijdenben ik inmiddels
wel wat oud geworden...Vindt u ook niet?Ik wil daaromgraagin aanmerkingkomenvoor eenscootmobiel.'
Dit gezegdhebbendkeek KlaascollegaB. hoopvol recht in de ogen.
Maar B., niet op z'n achterhoofdgevallen,hield zijn ogenterneergeslagen
en begonhet gevalte begrijpen.Een
illegaal hier verblijvendebuitenlander,natuurlijk zonderwerkvergunning,inwonervan Madrid, met het uiterlijk van
eenvroegecarnavalsvierder,steunendop eenwandelstokvan twee maalde normalelengte,wilde eenslaatjeslaan
uit onzesocialegoedheid.
CollegaB. beslootzich daaromschrapte zettenen duidelijke taal te spreken:
'Luister goed,meneerKlaas,het fungoidekaraktervan uw huidige vervoermiddelleidt niet tot eenmedische
indicatie voor eenscootmobiel',zo begonhij. 'Daarnaastbent u maartijdelijk in onsland. Tijdelijk hier verblijvende
verlofgangerskomenniet voor voorzieningenin aanmerking.Bovendien,het gevaardat uw manteltussende wielen
van de scootmobielkan raken,is niet denkbeeldig.Voor dezedingenkunnenwij geenverantwoordingdragen,
meneerKlaas.Daar zult u begrip voor op moetenbrengen.En dan heb ik het nog niet eensover eenongewenst
precedentdat zou wordengeschapen!Dan komt niet lang na u -namelijk vlak voor dejaarwisseling-de heer
K.St.Man vasten zekerook om eenvoorzieningvragen.Het spijt me voor u, maardaarkunnenwe echt niet aan
beginnen.'
Nu washet de beurt aanB. de heerKlaasrecht in de ogente kijken. Hij meendezijn nummergoedgebrachtte
hebbenen rechttez'n rug om vervolgenszelfverzekerdin z'n stoel achteroverte leunen.
'Ziezo',dachthij, 'die zit'.
Maar Klaas,ook niet van gisteren(wel van eergisterenen van vele, vele gisterensdaarvoor),liet zich niet onbetuigd
en toverdezijn minzaamsteglimlach te voorschijn,alsof-ie heel goedbegreepwaarhet de medicusom te doen was,
en sprakvervolgensmet eenbenepen,bijna kwezelig aandoendlijzig stemmetje:
'Dokter zal ongetwijfeld van marsepeinhoudenen als ik nou eens-hierbij boogde oudelichtjes vooroveren kneep
zijn kleine pretoogjeslangzaamsamen-eenliedje voor hem zing?'
Een liedje! Daar hadcollegaB. nog niet aangedacht!Niets zou hembespaardblijven als-ie niet oppaste!
Zondereenspier van zijn gezichtte vertrekkenhad B. zijn antwoordklaa:r:
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'Eenuitnodiging tot corruptie?Maar, meneerKlaas, sindswij uw landgenoten,de Spanjaarden,
eruit hebbengegooid
-u herinnertzich dat ongetwijfeld als de dag van gisteren-doen we daarhier niet meeraan.Wat dachtu! En wat wilt
u? Als ik de verhalenmoet gelovendie over u de ronde doenbegeeftu zich met paarden al op de dakenvan de
huizen.Zelfs eenscootmobielmet turbosnelheidzal dat kunstje niet kunnenevenaren!Gelooft u mij, u bent het beste
uit met wat u nu heeft! De techniekkan daarniet tegenop.Hooguit moet u af en toe naarde hoefsmid.'
De heerKlaas,intussenwel beseffendwaarhet adviesop uit zou draaien,slaakteeendiepezuchten stondop van
zijn stoel.
'Goed!',zei hij met eenevenkwadeals luide stem.'Goed!' 'U wilt mij dus niet helpen...ik zal het onthouden,want
ondanksmijn leeftijd is mijn geheugennog prima in orde!'
'Daaromjuist', dachtcollegaB., maarhield intussenwijselijk z'n mond.
'Rekentu er maarop dat ik het er niet bij laat zitten, ook al gaathet zitten mij beter af dan het staan!'vervolgdede nu
zichtbaarvertoorndeKlaas,daarbij met zijn vinger bezwerendin de richting van B. wijzend.
CollegaB., tegenoverde grote oudeman nochtansvoor geenkleintje vervaard,toondezich niet onderde indruk. Hij
begeleiddede teleurgesteldeKlaas tot aande deur, schuddehem de handen wenstehem eenplezierigevoortzetting
van zijn verblijf in ons kikkerlandje.
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EenbozeKlaasblik was zijn deel, maarook dat liet collegaB. koud...als kind al had hij de oudeniet erg serieus
genomen.
En gelukkigmaar! voegtde redactievan uw RIO Nieuwsbriefhier direkt aantoe. Want wie de slimme Klaas al te
serieusneemtzou weleensevenzwakkeknieënals de oudezelf kunnenkrijgen en over de gevraagdevoorziening
eenpositief adviesgaanuitbrengen.Met collegaB. zeggenwij: doe het niet! Weesbedachtop ouderefiguren die de
uiterlijke kenmerkenvan de herenSt. Klaasof K.St.Man vertonen!Vaak zijn dezeherennog zeerkwiek en proberen
ze goedgelovigemensente verleidenmet suikergoeden marsepein.
Maar daarlenenwij onsniet voor en zoietsals liedjeszingenin de spreekkamerheeftnatuurlijk al helemaalgeen
pas!
Na deze,al zeggenwe het zelf, heel verstandigewoorden,rest ons nog, medenamenscollegaB. te M., alle trouwe
RIO Nieuwsbrieflezerseengoeden mooi 2001 toe te wensen.
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Bijlagen:
Artikel uit VerpleegkundeNieuws: "Kind van de rekening"
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