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Gezondheidszorg ontleed in een
broeikas in Koudum
In een met gloeilampen versierde kas op een verder aardedonker
terrein in Koudum, repeteren acteurs van Teatergroep Sult.
Versterkt door een heus huisartsenkoor brengt Sult daar vanaf
volgende week De Bûsedokter. Saffira Rijkee Simon Bleeker

D

e Bûsedokter vertelt het
verhaal van de uitgerangeerde dokter Goedhart, die in de kas
tegenover het verzorgingscentrum
waar hij woont, zijn dagen slijt met
praten tegen zijn planten, het missen van zijn vrouw en zich schuldig
voelen over het verlies van zijn
laatste patiënt.
Zoals het locatietheater betaamt
is De Bûsedokter voor een deel geïnspireerd op de locatie: de al jaren
slepende plannen voor een gezondheidscentrum aan de overkant van
de weg in de vorm van een groot
glazen gebouw met als projectnaam
‘De kas’, zegt Sult-regisseur Pieter
Stellingwerf. Ook stelt de voorstelling de vercommercialisering van
onze zorg aan de kaak en het idee
dat steeds meer over onze gezondheid en levenswijze geregistreerd
kan worden. Stellingwerf: ,,Als we al
zover zijn dat we moeten twijfelen
of een gezondheidsaanbieder het
goed meent of alleen geld aan je wil
verdienen, dan zitten we op een
hellend vlak. Ik vond dat een interessant uitgangspunt voor dit stuk.”
Stellingwerf werkte zelf zeventien jaar in de gezondheidszorg. ,,Ik

denk dat we onszelf steeds meer
zullen gaan controleren, met gezondheidsapps bijvoorbeeld. Daar is
dit stuk ook een knipoog naar.”
Gezondheidsapp
Zo krijgt de kweker uit het verhaal,
de laatste patiënt van de dokter, op
zijn verjaardag een gezondheidsapp
van zijn vrouw. ,,Na een tijdje komen daar alarmerende waardes uit
waarmee hij naar de dokter gaat.
Dat gaat van kwaad tot erger. Het is
natuurlijk gechargeerd, maar mijn
eigen zorgverzekeraar kwam ook al
met een app. Al dat registreren kan
ook een keerzijde hebben. Wie zegt
dat er niet een tijd komt waarin de
verzekeraar zegt: meneer, u drinkt
zeven wijntjes in de week, geen
wonder dat uw leverwaardes niet
goed zijn, daar betalen wij niet
langer voor.”
Sult maakt al 23 jaar theatervoorstellingen op locatie. Stellingwerf,
eveneens artistiek leider van theatergroep BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) studeerde in 1995 af aan de
Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht, met een locatievoorstelling
in de Sluis van Stavoren. ,,Daar is

Mijn eigen
zorgverzekeraar
kwam ook al met
een app. Al dat
registreren kan ook
een keerzijde
hebben

Sult uit voortgekomen en ik ben
niet meer weggegaan van locatietheater. Ik zou denk ik niet eens
weten hoe ik moest werken in een
gewoon theater!”
Vanaf 7 november kunnen in de
kas van Fleurig Buiten iedere avond
250 bezoekers plaatsnemen. De kas
wordt dan aangenaam verwarmd.
Nu is het er nog zo koud dat de
acteurs met warmtewolkjes praten.
Stellingwerf geniet zichtbaar van
hun spel. ,,Der moat noch wat wurk
ferset wurde, mar it komt goed”,
zegt hij enthousiast.
Potplanten
De kas met zijn potplanten en gloeilampen op de achtergrond is een
decor op zich. Dokter Goedhart
verzorgt zijn planten al pratend,
waarbij hij af en toe door flashback
teruggetrokken wordt naar herinneringen aan zijn laatste patiënt. Hij
had moeite bij te blijven zo tegen
zijn pensioen, kwam niet meer mee
met de digitalisering. Patiënten zijn
niet langer ziek, vertelt hij zijn
planten: de gezondheidszorg is zélf
ziek. Wanneer hij in een flashback
belangstellend naar de vrouw en
dochter van zijn patiënt vraagt,

wordt hij ruw onderbroken door
zijn huisartsenkoor dat hem er
continu aan herinnert dat hij ‘volgens protocol’ moet werken.
Dat huisartsenkoor bestaat uit
negen enthousiaste huisartsen die
voor De Bûsedokter spontaan gerekruteerd werden. Stellingwerf: ,,Zo
leuk. Ik dacht ik wil echte huisartsen hebben die een backing vocal
voor die uitgerangeerde dokter
Goedhart zijn. Een soort klankbord
voor alle momenten waarop hij het
niet meer kon bijhouden in zijn
werk. Met een van de huisartsen in
het koor heb ik eerder gewerkt. Zij
heeft drie collega’s gerekruteerd,
die op hun beurt nog meer collega’s
vroegen.”
In De Bûsedokter ligt de wereld van
de gezondheidszorg zelf op de behandeltafel, zegt Stellingwerf. Beterschap garandeert Sult niet. ,,Wel
een heerlijk koortsachtig Sultavondje waar niemand minder van
wordt.”
De Bûsedokter van Sult gaat
donderdag in de kas van Fleurig
Buiten in Koudum in première
en is daar tot en met 22 november te zien

