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Jouw haar is grijs, jouw bril is sterk
Maar je bent geholpen aan jouw staar
En je bent gelukkig nog (scoot)mobiel
Een ander, die ligt daar maar
Je hebt het op de heupen
Al doen ze het niet meer zo goed
En je bent gek op oma's appeltaart
Het liefst nog steeds zo zoet
Ik ga nog maar voor een kopje thee
Ik ga nog maar voor een kopje thee
In de VitaValley hier benee.

NOG MAAR EEN KOPJE THEE

Jouw kinderen komen langs op zondag
Op de andere dagen zijn ze druk
Maar je hebt zeker drie vriendinnen
Dus je week kan niet meer stuk
Je speelt wat af, legt vaak een kaartje
En soms win je zelfs de pot
Je drinkt 's avonds stiekem een glaasje
In jouw eigen stoel, de knie op slot.

Goed, je bent oud en versleten
Maar je voelt je jong van hart
Soms voelt het alsof je kunt vliegen
Ook al loop je niet meer zo hard.
Je voelt, ik heb nog waarde
Je doet nog gewoon mee als mens
Je kunt gewoon nog thuis wonen
Met de zorg die je nodig hebt
Precies naar wens!

Maar overdag ga ik voor een kopje thee
Ik ga nog maar voor een kopje thee
In de VitaValley hier benee.

Dus, ik ga nog maar voor een kopje thee
Ik ga nog maar voor een kopje thee
In de VitaValley hier benee.

VITAAL BEGIN
Daar waar de Amsterdamse School
Het Gooise landschap ontmoet
Wordt de coalitie vitaal thuis
Door Dik Hermans Feestelijk begroet.
En wat hij zich afvraagt
Is dit eerst jaar ook geslaagd?
Nou, hier in de vitale vallei
Kun je wel zeggen! Dik is blij!
Schud elkaar maar terecht de hand
Want we zorgen dat het zand nog brandt!
Ook dankzij ‘t regeer akkoord zit de
Gezondsheidszorg niet in een dip
En kun je waardig oud worden, als een VIP
Ja zelfs innovatie heeft als woord
Het regeerakkoord gehaald
en daarmee is meteen de goede koers bepaald!
Maar reken je nu niet meteen rijk
Breng het maar eerst maar in de praktijk!
Als wij zorgen voor minder fragmentatie
Lukt het wel met die innovatie.
Straks met vitaal thuis als best practice
Lijkt mij dat in goed dokkersadvies!

MEVROUW TIELMAN

Zij loopt niet van zo’n knopje te dromen
Waardoor mensen naar je toe gaan komen
Mevrouw Tielman, met haar hart heel ziek geweest
Is gelukkig nog een heldere geest
Ze kan zich zelf dus best nog wegen
Dus mevrouw Tielman kan er weer tegen
En al is het voor sommige natuurlijk onzin
Mevrouw Tielman heeft weer zin!
De dichter leerde weer een nieuw woord!
Want van Declaratie titels, had hij nog nooit gehoord!

HOSPITAL AT HOME

Het pad dat Sophia de Rooij al 3 jaar bewandelt
is hoe mensen met dementie thuis kunnen worden behandeld
dat is echt wel puzzelen
zoveel stukjes om te husselen
en dan kijken welk patroon zal ontstaan
en vandaar uit een zorgbrug slaan!
Een drie dubbel duel, in touchpad te bewandelen
en ook al gaat ‘t ziekenhuis ouderen niet thuis behandelen
een hospital at home
is straks heel gewoon.
En als mensen vragen: waar begin je aan?
weet je; “dat is het pad om te gaan!”
En dan nu analyseren en vooral implementeren
en hoe kun je verschillende neuzen dezelfde kant op keren?
voordat iedereen deze innovatie geweldig gaat vinden
moet je eerst alle lijnen en regels met elkaar verbinden
en heb je het straks precies zoals je het hebt bedoeld
kun je nog door de familie worden overruled!
je hebt te maken met zoveel omstandigheden
je zou bijna de mens waarvoor je het doet verraden
wat is uiteindelijk wat hem of haar het beste past?
Hoe krijgt zijn of haar geest dat noodzakelijk houvast
En zit je als mantelzorger of naaste in een dip?
je hebt dan houvast aan de foto strip
wie weet straks zelfs een rap en muziekclip
hoe dan ook: Hospital at home is straks helemaal Hip!

EEN BANK VOL VOGELS

Dankzij de aantrekkende economie (net niet) te laat
is het Michel van Schaik die voor ons staat
als directeur gezondheidszorg verklaart hij zich nader
de Rabobank ontwikkelt eigen visie en referentie kader
want ze willen zorgen dat zij het goed hebben begrepen
zorgt in Breuk scenario straks voor harde ingrepen
en hoe diep moet je dan in de buidel wroeten
om het Koekkoekjong van de gezondheidszorg te voeden?
niet aan de knoppen van het systeem blijven draaien
maar vanuit ondernemerschap een nieuw geluid gaan kraaien!
van Koekkoeksjong naar een fiere haan
we hebben nog wel een weg te gaan!
en het gaat niet eens zozeer om: is er genoeg poen?
maar: zijn er wel genoeg mensen die het gaan doen!
Ach, die financiële crisis was toch wel wat waard
want de Rabo dacht: waartoe zijn wij hier op aarde?
wij moeten vooral verantwoordelijkheid nemen
van de machtwerking van ‘t ego naar eco-systeem!

Om bij het beeld van vogeltjes te blijven
zal ik het extra dichtelijk beschrijven
van het koekkoeksjong naar in kuikentje van dons
en gaat het goed met de samenleving gaat het goed met ons!
dus hoe kunnen wij de zaken de goede hand op laten draaien
zodat wij met een 4 coalition of the willing
een nieuwe dag in kunnen kraaien!

Als gemiddeld mens ben ik straks te dik
en ben ik eenzaam: alleen nog ik
en als ik dan niet door het roken stik
zul je zien dat ik mij in dementie verslik
dat is duidelijk geen poging om het te verfraaien
maar ik help Michel graag mee
om een nieuwe dag in te kraaien!

Na de pauze komt de cliënt aan het woord
en is het Bas Sollie die je als eerste hoort
hij is blij dat de tijd bijna is geweest
dat ziekenhuiskamers stonden voor hokjesgeest
In een spreekuur wil je veel nieuws zeggen
maar de dokter wil je graag uitleggen
dat hij maar weinig tijd heeft
dus je slikt het maar, heel beleefd
maar nu denkt hij, warempel
ik struikel straks niet meer over een hoge drempel
maar wat men beslist nog mag leren;
hoe je beter met de patiënt kunt communiceren!
Het begint de dokter al te dagen
de dokter mag zelf om spreekuur
bij de cliënt gaan vragen!
en wie weet kunnen wij zelfs dromen
dat de zorg naar jou toe zal komen!
Dat zou het leed zeker verzachten
want als patiënt heb je al genoeg klachten

OP SPREEKUUR BIJ DE PATIENT

OP REIS
Als een soort gezondheidszorg fluisteraar
Is nu het woord aan Pim Ketelaar
Hij wil iets over de 3 t’s kwijt!
Techniek, Tarieven en Trivialiteit
Ja, die laatste, was even zoeken
Maar zo staat inbedding nu in de boeken!
Ja, alliteratie klinkt altijd heel wijs
Maar de praktijk heet gewoon: Een Klantreis
Alles wat je bedenkt kan werken, mits
je zorgt voor een goede Gids
Want van alles wat je hiervan bakt
je moet van innovatie naar contract
Je staat in de kerken vitaal te fileren
Maar het juiste recept moet je nog leren.
Ja, zo zijn wij zelf ook op reis
Maar dat is goed, want alleen daardoor
worden wij wijs.
Dankzij samen zoeken en springen over horden
Kunnen wij als Gezondheidszorg
Alleen maar beter worden!

REIS
HETOP
WIEL
Als een soort gezondheidszorg fluisteraar
Is nu het woord aan Pim Kekelaar
Hij wil iets over de 3 t’s kwijt!
Techniek, Tarieven en Trivialiteit
Ja, die laatste, was even zoeken
Maar zo staat inbedding nu in de boeken!
Ja, alliteratie klinkt altijd heel wijs
Maar de praktijk heet gewoon: Een Klantreis
Alles wat je bedenkt kan werken, mits
je zorgt voor een goede Gids
Want van alles wat je hiervan bakt
je moet van innovatie naar contract
Je staat in de kerken vitaal te fileren
Maar het juiste recept moet je nog leren.
Ja, zo zijn wij zelf ook op reis
Maar dat is goed, want alleen daardoor
worden wij wijs.
Dankzij samen zoeken en springen over horden
Kunnen wij als Gezondheidszorg
Alleen maar beter worden!

De uitvinding van het wiel
komt niet vanzelf aanwaaien
je moet echt samen leren
om het te laten draaien!

