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CODE ROOD

De visie van zorgbestuurders heeft een te beperkte tijdshorizon. Er ontbreekt een sense of urgency waar
het de toenemende zorgvraag van ouderen betreft. Bij voortzetting van het huidige beleid loopt de
ouderenzorg compleet vast door de ouderengolf die op ons afkomt. Sommigen spreken van een zorginfarct.
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‘Voorbereiden op ouder worden’. De
Raad schrijft dat “ouderen het zoveel
mogelijk in eigen regie en met en voor
elkaar zouden moeten doen en zelf
verantwoordelijk zijn.” Een brede
maatschappelijke beweging is nodig
volgens de Raad, gericht op een
cultuurverandering die ertoe leidt dat
het vanzelfsprekend is dat je je goed
voorbereidt op ouder worden.
Hoe zit het met die cultuurverandering? Hoe luid wordt die moeilijke
boodschap verkondigd? De overheid,
de politiek, houdt zich stil; zij sust en
alarmeert niet en houdt de leugen in
stand dat zij voor ons allen zorgt. Er
zijn straks weer verkiezingen, politici
zijn bang electoraat te verspelen.
Zorgverzekeraars die doorpakken,
bijvoorbeeld door ziekenhuizen te
korten, zijn bang voor klantenverlies.
Zorginstellingen houden intussen wel
steeds vaker de deur dicht: “Sorry, we
hebben nu ‘code rood’ en dat betekent
dat wij u niet kunnen helpen”. De
meeste mensen weten van niets en
leven met de illusie dat de staat voor
ze zorgt als de nood aan de mens is.
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