Dokter Bloed zat zaterdag even zonder
woorden. Willem Hoekstra verraste hem,
namens het Urker bedrijfsleven, met
gloednieuwe echoscopie-apparaatuur. ,,Dit
is ongelooflijk”, aldus dokter Bloed, die met
het nieuwe apparaat niet alleen kan zien
hoe ver zwangere vrouwen zijn gevorderd
in de zwangerschap, maar ook tal van
medische functies in de organen, spieren en
aders kan scannen.
Het nieuwe apparaat was een complete
verrassing voor de beginnende huisarts, die
echoscopie zijn specialiteit wil maken. De benodigde apparatuur is echter erg duur. Zelf
had hij een tweedehands apparaat op de kop getikt, waarmee hij kon het stadium van
een zwangerschap kon bepalen. Willem Hoekstra begon zijn toespraak door de dokter en
zijn vrouw te feliciteren met de prachtige praktijk. Gelijk daarachteraan vertelde hij dat
hij wat op te biechten had. Tegelijkertijd kwam de FRS met loeiende sirenes aanrijden.
De first responder begeleidde een grijze auto van Biomedic, een Almeers bedrijf voor
echoscopie-apparatuur. Hoekstra verried nog niets.
,,Dan komen ze nu vast het gerepareerde echoscopie-apparaat dat u onlangs gekocht
heeft brengen. Uiterst storend, zo tijdens mijn toespraak.” Bij het uitpakken van dat
apparaat, bleek echter dat niet het tweedehands apparaat van dokter Bloed zelf, maar
een gloednieuw apparaat afgeleverd werd. Dokter Bloed kon zijn ogen niet geloven.
Daarna was het aan Hoekstra om uit te leggen wat er precies gebeurd was. ,,We hebben
nagedacht over een gepast cadeau.” Tal van opties passeerden de revue, maar al snel
waren de mannen van L. Post en Zn. en Hoekstra Elektro het eens: een echoscopieapparaat zou het perfecte cadeau zijn. ,,De prijzen daarvan varieren echter van 35.000
tot 250.000 euro. Toen we dat hoorden, schonk de moed ons in de schoenen. We lieten
ons echter niet uit het veld slaan. We klopten aan bij de Bedrijvenkring, maar die
reageerde aarzelend. Logisch natuurlijk, want wij konden niet vertellen waaraan we het
geld wilden besteden. Dat moest geheim blijven.”
De heren betrokken zelfs de vrouw van dokter Bloed, Karin, in hun compot. ,,Toen jij op
een zaterdagavond bij mij op de zaak zat om één en ander te bespreken, zijn we
ondertussen bij je vrouw langs geweest om haar op de hoogte te brengen. En je
argwaan, toen zij laatst een fietstochtje ging maken, die was terecht. Ze had namelijk
een afspraakje. En wel met ons”, aldus
Hoekstra.
Die kreeg echter een derde klap, toen hem
ter ore kwam dat dokter Bloed zelf al een
apparaat had gekocht. ,,Gelukkig waren ze
bij Biomedic zeer hulpvaardig en mochten
we jouw apparaat, zonder dat je het zelf
wist, ruilen voor deze uitvoering.” Dan
moest dat apparaat echter wel weer uit de
praktijk. ,,We probeerden je om de tuin te
leiden, door te zeggen dat je apparaat een
software update nodig had. Juist nu, nu je
je open dag hield. Maar dat wilde je niet: de
update moest maar wachten. En dus
moesten wij grover geschut inzetten. Er zat voor mij weinig anders op dan er – in
overleg met Biomedic – een onderdeeltje uit te trekken, waardoor je apparaat dienst
weigerde en er dus niets anders op zat, dan het te laten repareren. Met lede ogen moest

je aanzien, hoe het apparaat de deur uitging.” Hoekstra benadrukte, dat het apparaat
afkomstig is van de gehele Urker bevolking, en bedoeld is voor de gehele bevolking. ,,We
hopen dat alle dokters hun patiënten die een echo nodig hebben, doorverwijzen naar jou.
En we hopen eveneens, dat jij blijft werken in de wetenschap dat je zonder de Heere
niets kunt doen. Blijf je werk in afhankelijkheid van Hem doen. Wij wensen je daarbij
Gods zegen.”
Dokter Bloed was zichtbaar onder de indruk. Toen hij woorden gevonden had, vertelde
hij: ,,Ik had het idee dat jullie wat in jullie schild voerden, maar dit had ik nooit
verwacht. Ik hoop u allen van dienst te zijn met deze prachtige apparatuur. De drempel
kan niet laag genoeg zijn. En ik zeg u allen heel, heel hartelijk dank.”

