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Bijna dagelijks verschijnen er in de media artikelen over de zorgen die we moeten hebben 
over de beschikbaarheid van geneesmiddelen, zorg, welzijn en wonen en dan in het 
bijzonder voor de senioren. Reden voor het bestuur van onze belangenvereniging om 
een tweetal deskundigen uit te nodigen om ons bij te praten over deze thema’s. 
 
 
Op dinsdag 28 januari jongstleden zaten om 13.30 uur honderdtwintig geïnteresseerden 
klaar om te luisteren naar deze inleidingen. De spits werd afgebeten door Jan Hendriks, 
apotheker van Apotheek de Locht. Hij nam ons mee op een zeer uitgebreide en 
gedetailleerde reis die ons een beeld gaf over het verleden, het heden en de toekomstige 
ontwikkeling van geneesmiddelen. Een uitgebreid scala van afkortingen werd aan ons 
uitgelegd. Samengevat komt het erop neer dat we steeds meer vat krijgen op de 
ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen.  
 
 
Via zeer moderne technieken wordt continue gezocht naar de meest probate 
geneesmiddelen tegen actuele en te verwachten ziektes. De manier waarop ze aan ons 
worden toegediend zal wezenlijk gaan veranderen. Ook worden we steeds meer in staat 
gesteld om het functioneren van ons eigen lichaam te ‘bewaken’ met nieuwe apps die we 
kunnen downloaden op onze mobiele telefoons. Bewaking op ‘afstand’ wordt ook steeds 
volwassener. Medische professionals kunnen daarmee onze vitale lichaamsfuncties 
continue bewaken. Kortom, we mogen redelijk gerust zijn over het toekomstig 
geneesmiddelenbeleid. Eén ding blijft echter altijd een zorg…..dat is de gegarandeerde 
beschikking van de grondstoffen voor geneesmiddelen!  
 
 
Het tweede deel van de middag werd ingevuld door Guus van Montfort, hoogleraar aan 
de universiteiten van Tilburg en Twente. Hij betoogde dat we ondanks ons gemopper 
heel tevreden mogen zijn over de beschikbaarheid en de kwaliteit van de beschikbare 
zorg. Via een heel herkenbaar verhaal nam hij ons mee, met vele voorbeelden, die 
aangeven wat de vooruitgang van de medische zorg is geweest en de komende tijd zal 
zijn. Belangrijk moment in zijn verhaal was de boodschap dat we niet moeten afwachten 
totdat de overheid de problemen voor ons komt oplossen maar vooral zelf het initiatief 
moeten nemen. Guus somde de krachtige kanten van Oerle op en motiveerde om ons te 
blijven doorgaan met de realisatie van gewenste ontwikkelingen voor onze 
dorpsbewoners. Wel moet worden geconstateerd dat de beschikbaarheid van wonen in 
combinatie met zorg een groot probleem blijft. Daar moeten we snel samen een oplossing 
voor bedenken.  
 
 
Als voorbeeld gaf hij een uitleg over het plaatsje Austerlitz. Daar waren burgers in staat 
gebleken om de voor hun noodzakelijke voorzieningen zelf op te zetten. De financiering 
ervan was via eigen bijdragen en crowdfunding gerealiseerd. Kortom, pak de handschoen 



op en vlecht alle krachten binnen onze gemeenschap samen tot een krachtig touw 
waarmee we de toekomst naar ons toe trekken. Een boodschap die ik graag zou willen 
onderschrijven. Samen en in harmonie kan (bijna) alles! Helaas was er geen tijd meer 
beschikbaar voor een discussie tussen de inleiders en de aanwezige luisteraars. 
Conclusie is wel dat dit soort ontmoetingen zeer waardevol zijn. 
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