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Taams Kliniek op de IC
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De nood
is hoger dan ooit bij
de Taams Kliniek.
Deze week lijkt essen-
tieel te worden voor
het voortbestaan van
de kliniek. De klini-
sche opnames zijn al
gestopt, maar het is
wachten tot de stek-
ker er helemaal uitge-
trokken wordt. ,,Het
is een kwestie van
dagen of weken. Maar
eerder dagen”, aldus
medisch directeur
Earl Esseboom.

De Taams Kliniek heeft
al lange tijd moeite om de
operatiekamers (OK-afde-
ling) en de ligafdelingen
draaiende te houden. Es-
seboom: ,,De tarieven van
de ligafdelingen zijn niets,
voor 170 gulden kun je het
niet doen. Op de OK ver-
richten we diverse hande-
lingen die alleen maar
geld kosten. Daardoor
kunnen operaties die een
klinische opname met
zich meebrengen niet lan-
ger doorgaan.” Operaties
waarbij de patiënt een dag-
opname krijgt, gaan voor-
alsnog wel door, evenals
de werkzaamheden bij de
röntgenafdeling, de hart-
longafdeling en het slaap-
centrum. Inmiddels zijn
de artsen op de hoogte 
gesteld van de maatrege-
len. Zij gaan naar alterna-
tieven kijken voor de be-
handeling van de aan hun
toevertrouwde patiënten.
,,Als er nu geen geld komt,
is het gebeurd. Dan is het
gewoon voorbij. We zijn
de leveranciers heel erg
dankbaar dat zij ons zo
lang gesteund hebben”, al-
dus de medisch directeur.
Inmiddels is de maat vol
voor verschillende leveran-
ciers en de banken,
waardoor er beslagleggin-
gen hebben plaatsgevon-
den. ,,De consequentie
hiervan is onder andere
dat bepaalde medicijnen
en materialen die nodig
zijn om diverse verrichtin-

gen en behandelingen te
doen niet ingekocht en be-
taald kunnen worden.”

Hoewel er wel degelijk
overleg plaatsvindt met de
regering, is actie voorals-
nog uitgebleven, vertelt
Esseboom. Minister van
Gezondheid, Milieu en
Natuur Ben Whiteman

was gisteravond niet be-
reikbaar voor commen-
taar. ,,Minister Whiteman
is iemand met een visie.
Hij heeft de sores van het
verleden over moeten ne-
men, dat is ook lastig om
op te lossen.”

In juni werd Esseboom
zelfs in de Raad van Mi-

nisters uitgenodigd om de
nijpende situatie van de
Taams Kliniek uit de doe-
ken te doen. ,,Toen wer-
den op korte termijn fi-
nanciële middelen toege-
zegd en eind juli zou er
een structurele oplossing
zijn. Helaas is van beide
niets terechtgekomen”, al-

dus de medisch directeur.
Hij stelt dat zonder hulp
van de regering de kliniek
haar deuren moet sluiten.
,,Ik heb geen idee waarom
dit uitblijft. Ik weet dat het
eiland er economisch ge-
zien zwak voor staat, maar
als Taams wegvalt krijg je
langere wachttijden, meer

medische uitzendingen en
moeten de patiënten naar
het Sehos waar de tarieven
twee tot drie keer hoger
liggen.” Onofficieel is aan
de kliniek meegedeeld dat
er van de zijde van de over-
heid een consultant komt
voor een business case. De
kliniek juicht dat toe, stelt
Esseboom, maar wel voor
de lange termijnoplossing.

Klinische opnames gestopt, kwestie van dagen tot deuren sluiten

Vrouw (37) neergestoken door man
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De 37-jarige
Sugailie Clara Patrocinia
Mathilda Martina-Maduro
is zaterdag om het leven
gekomen, vermoedelijk
nadat ze is neergestoken
door haar man. Dat laat
politiewoordvoerder Alf-
red Suarez desgevraagd
weten. Om 21.18 uur
kreeg de politiecentrale
melding van een ruzie tus-
sen een echtpaar aan de

Zuiderzeestraat in Suffi-
sant. Toen de agenten ter
plaatse kwamen zagen ze
de vrouw in plas bloed lig-

gen, zij gaf geen teken van
leven meer. Na deze con-
statering gingen de pa-
trouillerende politieman-
nen op zoek naar de man.
Deze zou er vandoor zijn
gegaan in een goudkleuri-
ge auto. Om 22.25 uur ver-
klaarde de politiearts de
vrouw dood. Ter plaatse
nam de politie een scherp
voorwerp in beslag. Hier-
mee is Martina-Maduro
waarschijnlijk om het le-
ven gebracht. Uit eerste

onderzoek van de dokter
blijkt dat ze is overleden
aan een steekwond in haar
rug. Het lichaam is op be-
vel van het Openbaar Mi-
nisterie (OM) in beslag ge-
nomen voor verder onder-
zoek. De directe aan-
leiding tot de ruzie die
waarschijnlijk heeft geleid
tot de steekpartij is niet be-
kend en wordt eveneens
onderzocht. De man van
de 37-jarige Curaçaose is
nog voortvluchtig.
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75 Jaar Kooyman lopend gevierd

De 75e verjaardag van doe-het-zelfketen Kooyman werd gisteren lopend gevierd met een ‘Celebration Walk’. Niet
alleen vierden ze met de wandeling hun eigen verjaardag, er werd tegelijkertijd geld ingezameld voor de non-profit-
organisaties Ronald McDonald Charity House, Stichting Jeugdzorg en Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. De deel-
nemers zetten om precies 7.00 uur de pas erin om vervolgens te finishen bij de BLVD. Hoeveel geld er is ingeza-
meld voor de goede doelen is nog niet bekend. FOTO JEU OLIMPIO

www.autoleasecuracao.com

Advertentie

Ctex zegt
niets over
overname
Van onze redactie
Willemstad - Curaçao
Technology Exchange
(Ctex) ‘betreurt’ de publi-
caties over de overname
van het datacenter en doet
er ook geen mededelingen
over. ,,Wij hebben te ma-
ken met strikte afspraken
over ‘non disclosure’ (ge-
heimhouding) en zijn dan
ook niet gemachtigd te
spreken over zaken die te
maken hebben met een
potentiële transactie”, al-
dus directeur Anthony de
Lima. ,,Het Ctex-manage-
ment heeft niet gecommu-
niceerd over de details in-
zake activiteiten met po-
tentiële kopers en wij zijn
daartoe ook niet bevoegd.”
De non disclosure geldt
ook voor de aandeelhou-
ders van Ctex en de finan-
ciële instellingen. De Ctex-
top benadrukt dat de infor-
matie niet van haar af-
komstig is - de inhoud
wordt overigens niet ont-
kend - en maakt duidelijk
dat het gezien de geheim-
houdingsplicht zelfs mo-
gelijke risico’s met zich
meebrengt voor Ctex.


