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Gezond
dheiidszorg
op hakblok in De
Bûsedokter
SNEEK/KOUDUM Al jarenlang staan de kranten bol van
de problemen in de gezondszorg. Voorheen toen de staat
nog zijn verantwoordelijkheid nam was het met name
een onbetaalbaar probleem
geworden. En dus werd het
evangelie van de vrije markt
als een sinterklaas binnengehaald. Sindsdien zijn de zorgen alleen maar toegenomen
met faillissementen van
ziekenhuizen, schaamteloze
machtsmonopolies van de
zorgverzekeraars en de al
even ongegeneerde prijzenmacht van de farmaceutische
bedrijven.
Dat alles vormt het thema
van de nieuwste theatervoorstelling De Bûsedokter van
Teatergroep Sult. De locatie is
ditmaal de Kas FleurigBuiten
in Koudum waar het ‘lokaasjeteater’ is te zien in de
maand november met 23
november als laatste speeldag. De gezondheidszorg op
het hakblok zou je kunnen
zeggen en dat wordt muzikaal ondersteund door een
tienkoppig gemengd koor
onder de naam Húsartsekoar.
Het verhaal gaat over een
ouderwetse huisarts Goedhart die in het laatste deel
van zijn inmiddels haperend
leven de planten in de kas
van kweker Sacco Sorgdrager
water geeft. De versleten
leren dokterstas met zich
meeslepend als een museaal
bewijs van andere tijden. Drie
als geraniums vermomde
dames figureren op de achtergrond als vertellers van het
verhaal over de teloorgang
van de ouderwetse huisartsenpraktijk die nu via protocollen van tien minuten op
digitale wijze van de weg is
gereden.
Procedures en protocollen
met het prijskaartje van
hooguit tien minuten tijd
beheersen de gezondheidszorg op een wijze die elke
dictator jaloers zou maken.
Voor Goedhart begon het
breekpunt met de lotgevallen
van kweker Sacco Sorgdrager.
Een vrolijke gezonde man die
van zijn vrouw op de dag dat
hij Abraham zag een gezondheidsapp cadeau kreeg. Die
zou in de kleuren groen en
rood de toestand van het
lichaam van Sorgdrager bewaken.
Prachtige rollen van Jan Eekma als dokter Goedhart,
Jehannes Arendz als Sacco
Sorgdrager en natuurlijk het

De gehele voorstelling meer tragisch dan vrolijk
drietal Ytsje Hettinga, YtsjeKramer en Feikje Hovenga als
de drie geraniums dragende
muzes die het vertelde verhaal dragen. Satire met een
hoog werkelijkheidsgehalte,
hoewel je niet moet vergeten
dat er in de gezondheidszorg
ook nog veel wel goed gaat.
Maar satire is het potsierlijk
uitvergroten van misstanden
met een lach en een traan.
Die lach was ruimschoots
aanwezig, al was het alleen
maar de hilarische verbeelding van Dr. Pharma als carnavalsprins die als een gevoelloos menselijk monster
werd neergezet deinend op
het dedain voor alles en iedereen die in nood verkeert. Die
typering werd ook voor de
uitbeelding van de zorgverzekeraars gebruikt, en ook dat
was een geslaagde persiflage.
Humor in het derderangs
gedicht ‘Bloemen verwelken,
rozen vergaan, zelfs onze
Sacco blijft niet bestaan’ uit
de mond van patiënt Sacco
die bijna een winkelwagen
nodig heeft om de medicatie
te kunnen vervoeren. Wel
ontroerend in zijn eenvoud
van een man die weet dat het
einde nadert. De medische
wereld weet niet wat hij
mankeert en zo wordt hij een
speelbal in het ‘voorportaal
van de hel’ zoals het ziekenhuis cynisch en misschien
ietwat overdreven wordt
genoemd. Wel hylarisch is de
kledij van het ziekenhuispersoneel, deels versierd met
euro’s deels met q-codes.
Met een beetje goede wil kun
je de gehele voorstelling
meer tragisch dan vrolijk
noemen. De vondst van
herfstbladeren die gestaag
tijdens de begrafenis neer
dwarrelen was origineel,
maar de voorstelling had die
expliciete verbeelding van
een begrafenis niet nodig
voor de tragiek. Een kleine
kanttekening bij een voorstelling die je het neerslachtige
gevoel geven dat hoort bij
vallende herfstbladeren.
Gelukkig kreeg elke bezoeker
na afloop van deze geslaagde
voorstelling een passend
medicijn mee naar huis. ■
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