Gezondheidszorg
in Tsjechië

Check it out.
Vakantie houden als god in Tsjechië.

Tsjechië heeft het modernste imago van de nieuwe
EU-lidstaten. Tussen Vlaanderen en Tsjechië klikt
het. Waar dat aan ligt? Flair. Praag ligt tenslotte
westelijker dan Wenen. Geen land dat slechter in
het Sovjetblok paste dan het toenmalige TsjechoSlowakije, vooral dan de Tsjechische helft. Het was al voor de Tweede
Wereldoorlog de enige democratie in de regio. Het huidige Tsjechische
grondgebied werd overigens als enige Centraal-Europese regio geannexeerd door nazi-Duitsland: het leek voldoende op de Heimat.
Sudetenland, het Boheemse grensgebied is van oudsher trouwens
Duitstalig. De Praagse lente van '68 was niet toevallig een "Lente":
een eerder intellectuele ongehoorzaamheid tegen het Sovjetgezag.
In het westen werd die "zachte" aanpak beloond met een massale aanschaf van Skoda's. De Praagse Lente en het morele gezag van dissidenten als Alexander Dubcek bleven
nazinderen en leidden uiteindelijk tot de Fluwelen Revolutie van 1989.
En typisch: wie werd president? Een kettingrokende theatermaker met
een voorliefde voor Frank Zappa: Vaclav Havel. Lente, fluweel:
Een heel andere aanpak dan die van ijzervreter Lech Walesa in Polen
na de val van de Muur. Of die van de kleurloze apparatsjiks die in
buurlanden Hongarije en Slovenië de dienst uitmaakten. Tsjechië trok
dan ook als eerste van de huidige EU-toetreders nieuwsgierige
westerlingen aan.

De Europese Unie biedt substantiële hulp bij het verbeteren van
de gezondheidszorg in Tsjechië.
De hervormingen in de
gezondheidszorg verlopen
moeizaam en delicaat omwille van
de hoge extra uitgaven voor de
bevolking.
Maar doorgaans is de gezondheidszorg in Tsjechië prima en zijn
wachtlijsten er bijna onbestaande.

Praag:
is de parel van Centraal-Europa, een prachtig bewaarde stad die je
gezien moét hebben. Praag combineert het beste van barok, art nouveau
en kubisme. Het valt te vrezen dat door de toetreding de Praagse
taxichauffeurs nog gehaaider worden dan ze al waren.
Kuuroorden:
Bohemen is een gebied van donkere naaldwouden en beroemde kuuroorden met een fin-de-siècle atmosfeer.
Het beroemdste is Karlovy Vary (Karlsbad).

Janssen-Cilag in Tsjechië

Nostalgie:
ook in Bohemen ligt het wonderlijke Cesky Krumlov, een stadje dat op de
UNESCO World Heritage Lijst staat om zijn kasteel en historische
straatjes.
Platteland:
Moravië biedt traditionele volkscultuur maar ook wouden, grotten en
canyons. Niet zo spectaculair als in buurland Slowakije, wel dichterbij.
Plzen:
de hoofdstad van de pils! De oorspronkelijke naam van de stad is dan ook
Pilsen. Bier drinken in Tsjechië is een belevenis: minder dan een half
litertje per keer bestellen getuigt niet van goede smaak.

Tsjechië, het land van het pilsbier.
Hier de fameuse pub U Pinkasu
in Praag.
(Bron: Europese Unie)

Midden-Europese
flair.

TSJECHIE

TSJECHIE:

Tsjechië is goed voor een omzet van
USD 40 miljoen, dat is ca. 11% van de
omzet binnen het New Europe-segment.
Ter vergelijking, Janssen-Cilag België
realiseert een omzet van USD 216.6
miljoen.
Net als in Polen en Hongarije heeft
Janssen-Cilag in Tsjechië een volwaardig
filiaal met een lokale licentie.
Aantal medewerkers: 83.

Vlaanderen en Tsjechië hebben heel wat gemeen: een verarmd
zustergewest (het ondertussen ook onafhankelijke Slowakije),
een geschiedenis van bezettingen, een traditie van compromissen
sluiten. Het resultaat is een gezonde vorm van zelfrelativering.
Met Brussel zijn de betrekkingen dan ook veel beter dan met het
dwarsliggende Polen en de verstandhouding tussen Vlaamse en
Tsjechische ondernemers is een succesverhaal. Zit de wederzijdse
voorliefde voor goed bier daar voor iets tussen? In ieder geval lijken
Tsjechen op Vlamingen: harde werkers en noeste wroeters.
Tsjechië heeft een even groot gewicht als België in de Europese
stemmenverdeling: 12 stemmen (net als Hongarije trouwens).
Veel Tsjechen zijn drietalig Tsjechisch, Engels en Duits.

Alles welbeschouwd is het communisme in Tsjechië méér dan elders
een totale ongerijmdheid geweest. Toch loopt de economische groei
minder voorspoedig dan in Polen, dat investeerders vaker over de brug
trekt dankzij de grote binnenlandse markt.
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Tsjechië vijf bij vijf.
Bevolking:
Tsjechisch, met Slowaakse, Poolse, Duitse, Hongaarse
en zigeunerminderheden

BT's: 5 bekende Tsjechen.
★ Franz Kafka (1883-1924):
ongetwijfeld de beroemdste Tsjech. Schrijver van duistere
verhalen van vervreemding in een onverschillige wereld.
Inspirator van Kamagurka's "Kamiel Kafka".
★ Vaclav Havel:
eerste Tsjechische president na de val van de Muur.
Voor Havel, een minzame schrijver en theatermaker,
was het presidentschap een bekroning van een leven van
geweldloze dissidentie.
★ Martina Navratilova:
gevreesd tenniswonder. Won 58 Grand Slam-titels in haar
lange carrière, die ze recent een zoveelste nieuwe start gaf.

Contact
met Centraal-Europa:
Curriculum
In Centraal-Europa wordt veel meer belang
gehecht aan diploma's dan aan ervaring.
Een academische graad werpt veel gewicht in
de schaal bij onderhandelingen.
Zo hebben verzekeringsmaatschappijen
vaak directeurs die eigenlijk professor in de
wiskunde zijn. Indruk maken hangt nauw samen
met "belangrijk zijn" en maatschappelijke
status.

★ Sigmund Freud (1856-1939)
grondlegger van de psychoanalyse. Deze vader aller
zielenknijpers wereldberoemd door zijn patiënten liggend
op de sofa hun levensloop te laten uitspitten.
★ Madeleine Allbright:
Tsjechische immigrante die het schopte tot buitenlandminister van de VS en aldus tot machtigste vrouw ter wereld.

Het kasteel van de hoofdstad Praag,
met op de voorgrond de Karelsbrug (Karluv most)
over de Moldau
(Bron: Europese Unie)

Taal:
Tsjechisch, Slavische taal met hilarische obstakels:
Strc Prst skrz krk ("duw een vinger door de keel")
Godsdienst:
overwegend rooms-katholiek
Centen:
BNP per inwoner 7.720 euro (België: 26.000
euro),arbeidskost per uur: 3,20 euro (België: 23
euro), gemiddeld bruto maandloon: 430 euro (België
2.759 euro), munteenheid: Kroon
Afstand Brussel-Praag: 911 km.

Maak er een potje van.
Rec
Sulc: Tsjechisch potjesvlees.
e
2 verse en 1 gerookte varkenspoot
2 fijngehakte selderstengels
1 fijngehakte ui
2 geperste knoflookteentjes
2 eetlepels kruidenmix
2 eetlepels azijn, cider
2 koffielepels zout
1 snuifje peper
gelatine

pt

Ingrediënten samen aan de kook brengen tot het
vlees loskomt van het been.
Het vlees malen en weer in de pot verder laten
koken tot de groenten bijna volledig uitkoken
(1.5 uur). Gelatine oplossen in een halve kop koud
water, toevoegen. Opnieuw aan de kook brengen.
Het geheel overgieten in een braadslede.
Laten afkoelen en vervolgens in de koelkast laten
stollen.

