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HARTBEWAKI NG

Bijna dagelijks kunnen we in de nieuwsmedia termen lezen als : Cardio-Care, Cardio-Lance,
Coronary Care en Hartinfarct.
Al deze termen worden gebruikt met betrekking tot „het lets mis zijn met het hart"
van iemand die op dat moment slachtoffer is geworden van een gevaarlijke aandoening :
het hartinfarct.
Het aantal Nederlanders dat een hartinfarct krijgt neemt snel toe. In 1970 schatte men
het totale aanal verse hartinfarcten op 50.000. Meer dan 20.000 patiênten overleefden
deze ziekte niet.
Hartbewakingseenheden worden nu over het gehele land opgericht waarin patienten met
eon vers hartinfarct worden opgenomen en behandeld, waarbij vooral ook mogelijke
optredende, levensbedreigende complicaties tijdig kunnen worden onderdrukt.

De hartspier zelf wordt van bloed voorzien door twee slagaderen n.l. de Coronair Arte-
rieen. De ziekte van deze Coronair-vaten is 66n van de grootste levensbedreigingen
geworden.
Wanneer de bloedstroom door deze arterieen wordt belemmerd kan de gehele funktie
van de hartspier in gevaar worden gebracht, met zeer ernstige gevolgen, soms zelfs
plotselinge dood.

De bloedstroom door deze vaten wordt meestal belemmerd doordat vettige stoffen zich
aan de binnenzijde van de vaatwand afzetten.
Wanneer nu zo'n vat geheel wordt afgesloten door deze stoffen, krijgt het daarachter
gelegen hartspiergedeelte (achter de afsluiting dus) geen bloed en geen zuurstof (het
bloed vervoert namelijk zuurstof) en sterft of = hartinfarct.

Over de werkelijke oorzaak van de vetafzetting in de vaatwand tast men nog in het
duister. Er zijn enkele reele aanknopingspunten gevonden die de uiteindelijke oorzaak
van de ziekte aan het licht zouden kunnen brengen.

Aangetoond is dat zeer veel patienten met hartlijden een aantal kenmerken gemeen
hebben. Deze noemt men risico-factoren en omvatten :

voorkomen van hartlijden in de familie;

verhoogde bloeddruk;

hoog vetgehalte in het bloed (vet eten);

zwaarlijvigheid;

roken (sigaretten);

zittend !even - weinig lichaamsbeweging;

gespierde lichaamsbouw met zware botten;

agressieve persoonlijkheid.

2



Er is dus geen bewijs dat elk van deze risico-factoren hartlijden veroorzaken. Een patient
met een groot aantal van deze risico-factoren zal een grotere kans maken op hartlijden
dan een patient met geen van deze risico-factoren.

Bijvoorbeeld een te zware man,	 met sterk verhoogde bloeddruk, die sigaretten rookt,
en een zittend !even leidt, heeft een grotere kans op een hartaanval dan iemand met
geen van deze kenmerken.

Wat zien we vaak bij een patient die op een Hartbewakings-afdeling wordt binnen-
gebracht met een acuut hartinfarct :

patient heeft pijn op de borst vaak uitstralend naar de linker arm;

pijn was plotseling begonnen, was hevig, en wordt als samensnoerend beschreven;

vaak is een patient angstig - benauwd - braakt;

voelen zich ziek - transpireren;

ondergaat het als een catastrOfe.

Dan wordt de patient aan een monitor aangesloten, waarop continu de werking van de
elektrische geleiding van het hart kan worden afgelezen. Patient krijgt wat om de
pijn te onderdrukken. Er wordt een hartfilm gedraaid gedurende meerdere dagen, verdere
bloedonderzoeken vinden plaats.
Verder zal de patient een aangepast dieet krijgen. De beste medicijn die de patient
zichzelf kan geven is rust. Daarbij wordt hij geholpen, doordat z'n bezoek zal worden
beperkt.
De zin van het aangesloten liggen aan een monitor is, dat, wanneer veranderingen in
de samentrekking van de hartspieren worden geconstateerd, onmiddellijk kan worden
ingegrepen.
Daardoor is het mogelijk om ernstige complicaties zoals ritmestoornissen, decompen-
satio cordis (vermogen tot samentrekken wordt verminderd), cardiogene shock, scheuren
in de linkerkamer e.a. 	

Het was vroeger namelijk vaak z6, dat een patient niet stierf aan z'n hartinfarct, maar
aan een complicatie.
Door het ontstaan van deze hartbewakingssystemen worden deze complicaties meteen
ontdekt en behandeld, zodat het sterftecijfer aan de gevolgen van een hartinfarct wordt
teruggebracht.

Dit alles brengt voor de verpleegkundigen, werkzaam op een hartbewakingsafdeling, grote
verantwoordelijkheid met zich mee, omdat zij bij een acute situatie moeten kunnen in-
grijpen, en niet moet wachten tot de arts gearriveerd is. Het hoeft dus geen betoog
dat de samenwerking tussen arts	 en verpleegkundige op hoog niveau dient te staan.

De kans op een complicatie na een hartinfarct is groot. Op elk willekeurig tijdstip en
zonder waarschuwing kan een complicatie optreden. De kans hierop wordt elke dag
dat de patient ligt minder, maar blijft aanwezig. De verblijfsduur op een Hartbewakings-
afdeling is dus van al deze soort omstandigheden afhankelijkheid.

Indien een patient van de hartbewakinysafdeling naar elders mag worden overgeplaatst,
dient dit op een zo voorzichtig mogelijke manier aan de patient te worden medegedeeld.

Voor diverse patienten is het moeilijk te verteren om van de hartbewakingsafdeling de
bescherming te moeten missen,	 welke zij gedurende meerdere dagen hebben gehad.
De patient kan zich hierover onnodig druk en angstig maken.

Tot slot zou ik nog een kleine opmerking over de C.C.U." in ons ziekenhuis willen maken.
Onze hartbewaking biedt plaats 	 voor zeven patienten. Een van de bedden heeft de
mogelijkheid van drukmeting. Het zijn royale ruime kamers met voldoende aansluitings-
mogelijkheden voor diverse aparatuur.
De desk, waar de monitoren van diverse bedden zijn ondergebracht, moet, naar de
installateur zegt, uniek zijn in Nederland. Er wordt in ploegendienst gewerkt en het
verplegend bestand bedraagt 12 personen.
Opgemerkt kan nog worden dat	 de hartbewaking in ons ziekenhuis in september j.l.
is gestart met een nieuwe afdeling die zo nu en dan nog een kinderziekte doormaakt,
maar waar de samenwerking tussen artsen en verplegend personeel heel goed is te
noemen.

Afd. Cardiologie

Br. NIHOT.

* C.C.U. = hartbewakingsafdeling.
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WIE EN WAT IS EEN SPELLEIDSTER

OP EEN KINDERAFDELING ?

Och, ik geloof dat deze vraag voor velen overbodig lijkt. Het is toch gewoon een meisje;

een speljuffrouw die de kinderen prettig bezighoudt met spel, handenarbeid en voorlezen.

En natuurlijk is dat ook zo, maar het is maar een gedeelte van haar werk.

Moet een spelleidster niet veel meer zijn op een kinderafdeling ?

Het is voor de kinderen een hele grote belevenis om opgenomen te worden in een

ziekenhuis. Velen van hen zijn hier nog nooit geweest. Ze weten niet wat er gaat ge-

beuren. Met veel angst komen ze hier naar toe. Deze angst moet weggenomen worden.

Dit wordt gedeeltelijk gedaan door de ouders, maar in het ziekenhuis zelf moet ook

nog veel angst worden weggenomen. Hier ligt een taak voor de spelleidster. D.m.v.

creatief spel kan zij proberen het kind eigen te maken met de sfeer van het ziekenhuis.

Het kind ziet dan niet iemand in het wit, maar een persoon die er hetzelfde uitziet als

b.v. haar moeder. Het kind vindt het ook prettig om in de speelkamer te gaan spelen

als het net opgenomen is. In de speelkamer met de spelleidster herkent het kind iets

van zijn eigen vertrouwde omgeving.

Vooral een kind dat in de Box komt te liggen, heeft speciale aandacht nodig van de

spelleidster.

Wat gaat er allemaal in een kind om wanneer het geopereerd wordt, wanneer het een

prikje krijgt, wanneer het onderzocht wordt ? Dit zijn veel vragen die vaak onbeantwoord

blijven. Maar het is belangrijk dat een kind goed voorbereid wordt op een medische

ingreep. Het moet op een begrijpelijke manier aan het kind verteld worden. Dit is een

taak van het verplegend personeel en de spelleidster. lk kan dit met een voorbeeld

duidelijker maken : Een jongetje van 6 jaar werd geopereerd, een phymoses. Dit is voor

de arts een kleine ingreep, die vaak gedaan wordt. Geen bijzonderheid voor de arts,

wel voor het kind. Het jongetje vroeg na de operatie met een benauwd gezichtje aan mij :

„Juffrouw, kan ik nou nooit meer plassen ?" Toen ik gezegd had, dat dat natuurlijk wel

ging, klaarde zijn gezicht helemaal op. De volgende dag zei hij : „Oh, juffrouw, ik heb

toch veel geplast".

Wat zal er in een kind omgaan als het boven staat te wachten op de gang van de O.K.

totdat HET GAAT GEBEUREN ? Het is heel belangrijk dat er iemand bij het kind is,

die een beetje met het kind praat en de vragen van het kind kan beantwoorden; kortom

iemand in wie het kind vertrouwen heeft. Dit kan de verpleegster zijn, maar evengoed

de spelleidster.

Dan is er nog een groep patienten die de aandacht van de spelleidster vraagt. Dit zijn

de observatie-patienten : kinderen met lichamelijke klachten, waarvan niet direct een

organische oorzaak is aan te wijzen. Bij deze kinderen valt vaak een moeilijk gedrag op.

De kinderarts laat deze kinderen opnemen voor algehele observatie. De kinderarts doet

dan een lichamelijk onderzoek. De psycholoog doet een psychologisch onderzoek en de

maatschappelijk werkster doet een sociaal onderzoek. De spelleidster observeert het kind

tijdens de ziekenhuisopname en maakt dan een observatie. Dit houdt dus in dat de

spelleidster extra veel aandacht aan dit kind moet besteden, wil zij een objectieve

observatie schrijven, en dat zij veel contact moet hebben met de verpleegsters om de

gegevens door te kunnen geven.

Het onderzoek wordt afgesloten met een bespreking door het psycho-sociale team.

Er wordt dan een beslissing genomen over de verdere opvoeding van het kind.

Hopelijk is het nu een beetje duidelijk geworden wat een spelleidster is en doet. Een

spelleidster speèlt dus wel veel met de kinderen, maar men moet zich wel realiseren,

dat haar taak uitgebreider is. Samen met het verplegend personeel probeert de spel-

leidster de ziekenhuisopname van het kind zo prettig mogelijk te laten verlopen, zodat

het kind zowel lichamelijk als geestelijk gezond naar huis gaat.

DE SPELLEIDSTER VAN HET

THERESIAPAVILJOEN.
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1971

Na een dag van veel voorbereiding voor het a.s. Kerst-
feest, zat ik in de beslotenheid van mijn kamer het dag-
blad „De Stem" te lezen.
Hierin stond een artikel : „HET ZIEKENHUIS IS ZIEK".
Persoonlijk wil ik niet op dit artikel ingaan, men kan het
ermee eens zijn of niet, er zijn toch ook wel andere
gezichtspunten.
Er is voor en tijdens de Kerstdagen veel gedaan voor de
patienten. Veel patienten werden op de dag voor Kerst-
mis ontslagen.
Degenen die niet voor de verplichte snipperdag in aan-
merking kwamen, hebben met zijn alien heel wat werk
verzet om te zorgen dat alles er netjes uitzag.
In de Centrale- en Dieetkeuken werden de laatste voorbe-
reidingen getroffen voor de inwendige mens, om alle
patienten en het aanwezig personeel te laten genieten van
het culinaire gebodene.
De Ongevallen Poli zal niet kunnen	 spreken van een
rustige Kerstnacht. Ook daar moest heel wat werk verzet
worden.
le Kerstdag : Het is stil in het grote	 huis, in de kapel
leest een pater de H. Mis voor 4 personen.
De afdelingen hebben hard doorgewerkt om patienten
(en ook zeif) te kunnen laten genieten van een kopje
koffie en Kerstkrans.
De kapel is nu vol voor de Hoogmis en met aandacht
wordt geluisterd naar zang en het gesproken woord; de
patienten luisteren mee op hun afdelingen.
Dan denk ik ineens aan de woorden die een zuster ge-
bruikte tegenover de journalist in „De Stem" : „een pa-
tient is een object met een defect".
Misschien heeft ze ergens wel gelijk, maar zeker niet op
deze Kerstdagen.
Een woord van hulde, zonder iets te kort te doen aan de
ouderen, is wel op zijn plaats voor de vele jongeren, die
zich hebben ingezet om het voor de patienten zo aange-
naam mogelijk te maken tijden deze dagen.
Aan verplegenden, medewerksters-afdelingskeukens en
niet te vergeten de weekends-hulpen, komt een woord
van lof toe voor het vele dat ze gezamenlijk hebben ge-
daan tijdens deze dagen.
Het was prettig om te zien, hoe iedereón met plezier het
op zijn eigen wijze naar voren bracht.
Om een paar afdelingen te naemen : Theresia - alle kin-
deren om 66n tafel, met aan het hoofd en aan het einde
een bedpatientje met hun eigen menu's, en noem maar op.
Maria Paviljoen - allemaal gezamenlijk, met de hoofd-
zuster aan het hoofd van de tafel.
Het was een feestelijk geheel en met een opgewekt en
blij gezicht werd er voor iedereen gezorgd, ondanks het
feit dat de vele medewerksters(ers) zeif toch wel veel
gemist hebben; niet met Kerstmis thuis te zijn of bij
vrienden de Kerstdagen door te brengen.
Later, geschaard met elkaar aan de feestelijke tafel in het
restaurant om zeif te genieten van het diner en wijn, viel
mij op het grote aantal jongeren dat in dienst was; daarom
hulde voor jullie, voor wie de patient geen „object met
een defect", maar een mens is ! 	 THE OBSERVER.
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WIE IS GODS' VRIEND ?

Zo hoorden wij weer op 't
Theresia-paviljoen.

Op de grote jongens-zaal probeert een zuster de plank aan het voeteneind
te verwijderen; zij klemt pijnlijk haar vingers en probeert zich te
beheersen. FRANS, 10 jaar, zegt : „Och, zuster, U bent toch bij de
grote jongens, U mag gerust even vloeken."

Wij hebben al drie kindjes, zegt GERRIE, 4 jaar. Waarop vader me toe-
vertrouwt, dat dat dan ook genoeg is. Ja, het kost allemaal zo veel.
Gerrie : „het kost helemaal niet veel geld, het komt zomaar uit de bulk."

Een dochter van onze part-timester, 6 jaar, hoort een reclame via de T.V.
over de Bootie-laarzen. „Booties voor de vader, booties voor de zoon
.... booties voor de H. Geest", voegt zij er aan toe.

MARCEL, 5 jaar, had snel zijn brood op en spert zijn mond ver open om
dit te tonen. „Ja", zegt de zuster, „ik zie het brood nog net zitten".
„En zie je de thee ook zitten ?" vraagt Marcel.

'n Dochter van een onzer specialisten, 5 jaar oud. „Moeder, wie is Gods'
vriend ?" „Gods' vriend	 wat bedoel je ?" „Wel, jullie praten
toch de hele tijd over Gods' vriend Bomans !"

GERARD, 7 jaar, ontvangt de volgende kaart :
Beste Gerard, Hoe gaat het ? Heb je lieve verpleegzusters ? Word
jij iedere dag gewassen ? Gek he, dat ze dat doen. Je word van dat
liggen toch niet vuil, he. lk zal ook aan Jehovah vragen of jij vlug
beter zult worden. Groeten

Het gras voor het Theresia-paviljoen wordt als zoden weggehaald. Er zal
gebouwd moeten worden. Onze buitenlandse preklinische zuster uit
het zuiden (Frankrijk) : „O, ik dacht dat jullie dat gras 's winters altijd
oprolden, om het in de kelder te bewaren tot het niet meer vriest en
het daarna weer terug te leggen."

Nogmaals de vijfjarige dochter. Ze blijft erg lang op de W.C. Vader en
moeder worden ongerust. Wanneer ze tenslotte kunnen vragen waarom
het zo lang duurde, antwoordde zij nonchalant : „Och, dat kwam door
mijn desiree." (ra-ra, vader spreekt met een engels accent.)

MARIJKE, 4 jaar, zingt een liedje over sterven. De zuster vraagt : „Wat
is dat, sterven ?" „dat is dromen." „denk je dat echt ?" „ja, want dat
droom ik wel eens en dan sterf ik."

WALLY, 9 jaar, stopt de stekker van de fOhn in het stopcontact en vraagt
„zuster, loopt deze fiihn op batterijen ?"

En wij besluiten met de vijfjarige dochter. Na het bad heeft zij overdadig
haar buik gepoederd en zegt : „Kijk eens mam, nu ben ik helemaal
synthetisch !"
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Door de redaktie van Singel 33
werden wij benaderd U te informeren omtrent de
funktie en taken van een blokhoofd.

De funktie is ontstaan uit de behoefte van de
verplegingsdienst aan een meer duidelijke
organisatie, een betere kommunikatie en infor-
matie. In een zo complex bedrijf nl. als het
ziekenhuis, is het voor een funktionaris niet
mogelijk om goed en regelmatig kontakt te
onderhouden met vijftien verpleegafdelingen.
Hieruit is het plan ontstaan de verplegings-
dienst te verdelen in drie groepen van afdelin-
gen of blokken, waarvan de leiding berust bij
het blokhoofd.

Tot de taken van het blokhoofd behoren onder
andere :

de algemene organisatie van de verpleeg-
afdelingen;
het begeleiden van en leiding geven aan
de hoofden van de verpleegafdelingen;
het verkrijgen en geven van informatie;
het koordineren van werkzaamheden.

Om tot een goede uitvoering van deze taken
te komen, hebben we echt niet de pretentie
hierin alleen te slagen. We hebben hierbij zeer
zeker Uw aller medewerking nodig, waarin wij
het volste vertrouwen hebben.

K. BAL
J. NIJEHOLT.
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SAMENVATTING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING
ONDERNEMINGSRAAD d.d. 8 NOV. 1971

Opening door de voorzitter.

Notulen vergadering d.d. 13-9-1971 en 4-10-1971 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Mededelingen door de voorzitter.
Opheffing bakkerij : De directie heeft besloten de bakkerij te sluiten, daar het Centraal
Orgaan Ziekenhuistarieven bezwaar maakt tegen de veel te hoge kostprijs.
Voor de bakkers is een zeer gunstige regeling getroffen.
Maaltijden : Regeling is in behandeling.
Vertrek Hr. Striiter en Mej. Rietveld.
De voorzitter dankt beiden hartelijk voor hun bijdrage in de O.R. en voor het werk
dat zij hebben verricht.
Twee nieuwe candidaten zullen worden verzocht in de O.R. zitting te nemen.
Vergadering O.R.
De data voor de volgende vergadering zijn :
11 januari 1972, 14 maart 1972, 9 mei 1972, 11 juli 1972, 12 september 1972,
14 november 1972.

Concept-regeling bedrijfskleding.
Om aan de O.R. zo snel mogelijk een regeling te kunnen voorleggen is het hoofdstuk
wassen van bedrijfskleding niet in het concept opgenomen. Hiervoor zal nog een
aanvullende regeling worden opgesteld.
De regeling bedrijfskleding dient men te zien als een bijdrage van het ziekenhuis
in de kosten voor de bedrijfskleding. Voor de aanvullende bedrijfskleding dient men
zelf zorg te dragen.
De O.R. is blij met deze regeling maar stelt i.v.m. de uniformiteit voor om bij de
technische groep evenals bij de andere personeelsgroepen de eerste verstrekking bij
indiensttreding te beperken tot 2 stuks en de verstrekking per voigend dienstjaar
tot 1 stuk.
De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze regeling is 1-1-1972. Voorgesteld
wordt om, indien de regeling 1-1-1972 in werking treedt, het personeel dat nooit
bedrijfskleding van het ziekenhuis heeft ontvangen, het aantal stuks van de ver-
strekking geven bij inwerkingtreding van deze regeling (1-1-'72).

Rondvraag.
Voorgesteld wordt om, indien er belangrijke punten aan de orde komen, voor een
O.R.-vergadering veer te vergaderen.
In de wet staat dat voorvergaderen kan geschieden in diensttijd. De tijd hiervoor
beschikbaar, wordt in het reglement O.R. geregeld.
Gevraagd wordt of het mogelijk is, dat bij in werking treden van een nieuwe
vakantieregeling een personeelslid minder vakantiedagen krijgt dan het voorgaande
jaar.
In de nieuwe vakantieregeling is bepaald, als de oude regeling voor een personeelslid
gunstiger was, de oude vakantieregeling van toepassing blijft.
Een O.R.-lid heeft n.a.v. een bespreking met de Kabo een brief ontvangen met het
verzoek een datum vast te stellen voor een gesprek met de O.R. van het Ignatius-
ziekenhuis en Kabo. De voorzitter wijst erop, dat de Kabo een dergelijk verzoek
dient te richten aan de voorzitter van de O.R. De verkiezing van de O.R. heeft
plaatsgevongen voor 1-4-1971 (datum in werking treden nieuwe wet op de O.R.).
De huidige O.R. kan blijven functioneren tot uiterlijk 1-4-1973. Ook Kabo gaat hier-
mede accoord.
Gevraagd wordt of de mogelijkheid bestaat, dat hoofden van afdelingen worden voor-
gelicht over de werkwijze, rechten en bevoegdheden van de O.R.
In Singel 33 is een duidelijk overzicht over de O.R. gepubliceerd.
In Singel 33 zal zonodig regelmatig over de O.R. gepubliceerd worden.
Gevraagd wordt waarom de O.R. niet tevoren is ingelicht over het besluit tot
opheffing van de bakkerij (Zie art. 25 Wet op de O.R.).
Volgens art. 25 zou het inderdaad juist geweest zijn als de O.R. tevoren zou zijn
ingelicht maar i.v.m. snelle beslissing over een nieuw te aaanvaarden functie van een
bakker is het besluit tot opheffing zonder advies van de O.R. genomen. Voor de
bakkers is echter zo'n gunstige regeling getroffen, dat dit voor niemand bezwaren
opleve rt.
Tevens stelt men voor de kapel vaker te gebruiken voor personeels-patientenavonden
etc. De voorzitter wijst erop, dat de accoustiek van de kapel erg slecht is. Verande-
ring hierin wordt erg kostbaar, zoals blijkt uit een rapport van het TNO.
Door diverse wijzigingen zijn de nieuwe offertes voor een collectieve ziektekosten-
verzekering nog niet allemaal ontvangen.
In een volgende vergadering van de O.R. zal door de nieuwe leden een 2e voorzitter
en een plaatsvervanger benoemd worden om de eventuele voorvergaderingen te leiden,
dit i.v.m. het vertrek van de hr. Strater en mej. Rietveld.
Volgende vergadering : dinsdag 11 januari 1972 om 16.30 uur.

Sluiting door de voorzitter.
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REGELI NG BEDRIJFSKLEDING

Uitgangspunten voor verstrekking van bedrijfskleding.
Het verstrekken van gratis bedrijfskleding wordt niet aan een salaris-
norm gekoppeld.
Het hoofd van dienst stelt de eisen vast, waaraan de bedrijfskleding
moet voldoen.
Van het administratief personeel ontvangen Eileen zij bedrijfskleding,
die regelmatig in contact komen met patienten en/of bezoekers.
Tijdens de proeftijd en het tijdelijk dienstverband blijft bedrijfskleding
eigendom van het ziekenhuis en moet bij ontslag worden ingeleverd
bij het hoofd van dienst.

e. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie.
1. Wijze van verstrekken

Op de lijst van verstrekkingen staat in de kolom „wijze van
verstrekken" vermeld : bon of nature.

Verstrekken op een bon
Op een, door het hoofd van dienst, verstrekte bon,
kunnen de personeelsleden, die daarvoor in aanmerking
komen, de bedrijfskleding afhalen bij een nader aan to
wijzen bedrijf in Breda.
De afdeling inkoop verstrekt de nodige bonnen aan het
hoofd van dienst.
Verstrekkingen in natura
Het verstrekken van bedrijfskleding aan leerling-verpleeg-
kundigen, vrouwelijk huishoudelijk personeel, huisknech-
ten en het personeel van de technische dienst en tuin-
dienst geschiedt in natura.
Door de afdeling Inkoop wordt de nodige bedrijfskleding
hiervoor ingekocht. Voor de administratie en verstrekking
zorgen respectievelijk de mentrix en hoofd civiele dienst.

2. Tijdstip van verstrekkingen
Voor personeelsleden, die in dienst komen, de le en
volgende verstrekkingen : op de datum van indienst-
treding.
Voor personeelsleden die reeds in dient zijn. maar nog
geen bedrijfskleding ontvingen de le en volgende ver-
strekkingen : op de datum van inwerkingtreding van deze
regeling (1 januari 1972).

c. Voor personeelsleden, die in dienst zijn en reeds be-
drijfskleding kregen, wordt aangenomen, dat zij de le
verstrekking reeds ontvangen hebben. De volgende ver-
strekking blijft voor hen gehandhaafd op de huidige
datum van verstrekking.

3. Wijze van administreren
Het hoofd van dienst is - in overleg met de afdeling Inkoop -
verantwoordelijk voor de juiste administratie.
Het hoofd van dienst ontvangt via de afdeling personeels-
zaken een kaartje waarop vermeld :

de naam van het personeelslid;
datum van indiensttreding.

Deze kaartjes worden per maand (datum van indiensttreding)
opgeborgen. Aan de hand van deze kaartjes bestelt het
hoofd van dienst per maand de nodige bonnen bij de afde-
ling Inkoop. De afdeling Inkoop controleert regelmatig het
totaal van de verstrekkingen.

4. Datum van ingang 1 januari 1972.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Hoofd van Dienst.
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VERHAAL VAN EEN RASECHTE

BREDANAAR

Er werd een akku geval opgenomen in het Sikkenasius ziekenhuis. De patient werd op

de brandkar gelegd en met spoed naar de runderafdeling gebracht.

's Middags als de patienten „slapen" en de thermometers rond worden gedeeld klinkt

heel slaperig uit een bed : „o jee daar komen ze weer met de balpen".

Een oude baas moet uit bed, maar voelt er niet veel voor. Met veel moeite en aldoor

mopperend komt meneer toch uit bed. Hij gaat bij een paar andere heren zitten

en zegt dan, nog steeds mopperend : „Vanmiddag bel ik naar huis op, ze moeten

een geweer meebrengen". Een zuster hoort het en antwoordt : „Denkt U er wel

om dat ik dan de hond meebreng ?"

Als de pols geteld wordt, vraagt een patient belangstellend :

„Heb ik nog koorts zuster ?"

Bezoekers !open over de gang, 2 dagen na carnaval. Er komt vanuit een dienst het

liedje : „en mijn nassibal	 Waarop een bezoeker commentaar geeft en zegt :

„Ja, nu zal hij onderhand wel afgekoeld zijn".

Patient over hoofdzuster en mannelijk subhoofd :

„Mag ik de voorvrouw of voorman even spreken ?"

Zuster : „Meneer, wilt U even op Uw zij gaan liggen, zodat ik U de zetpil kan geven !"

Patient : „Maar zuster, moet dat ? lk heb ze altijd opgegeten".

Ene pleeg tegen andere :

„Ach ik moet even weg, wil jij die patient even afmaken ?"

Bezoek :

„Zuster, ligt hier een meneer Jansen ?"

„Neen, waarvoor ligt hij hier ?"

„Nou ja, hoe was het weer ? Nou ja, 	 hij	 zou .... eh .... gerippereerd

worden .... eh .... aan	 zijn water".

Antwoord van patient op vraag hoeveel kinderen hij heeft :

„O, zuster, maar 2 en 1/2 dozijn" (Doordenkertje).

Patient die genoeg heeft van het verhaal en geklets van de zuster :

„Hou oe toch stille, kakelhen !"

Een moeder met 2 kinderen komt op een afdeling. De moeder vraagt aan de zuster die

aan komt !open. „Zuster, waar is de chauffeuse waar de babies inliggen ?"

Patiente vertelde bij aankomst in 't ziekenhuis haar verloop van ongeval : tijdens 't aan-

steken van het gas, 's morgens, 	 raakte de vlam haar duster. Met haar verbrande
arm liep ze naar de buren om de dokter to bellen. „Die was niet thuis", zei ze,

„maar wel de architect". (assistent). Volgens haar had deze laatste gezegd : „Gauw

naar het ziekenhuis, anders treedt er confectie op". (infectie).

De dokter vraagt aan een patient, na de operatie : „Komen er al winden ?"

De patient : „Ik ben nog niet buiten geweest."

Er komt iemand op bezoek bij een patiente en vraagt haar : „Waar bent U geopereerd ?"

„Aan een verzakking", zegt deze. Enkele dagen later komt dezelfde persoon weer

bij de patiente en vraagt : „Nog niet naar huis ?"

„Nee", zegt ze, „want ik had verhoging". 	 Nu weet de bezoeker 't helemaal niet
meer, eerst verzakken, daarna verhogen.
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Dit aten onze patianten en ons personeel
met Karnaval.

KARNAVALSMENU

Konfettisoep

Karnavalslapke mee paddestoelekes
Ronde doperwtjes
Aerepelstamp

Kolderspuiten-soes

REAKTIE VAN EEN PATIENT

Eindelijk komt de dag in zicht, dat ik heen mag gaan,
en weer op beide benen kan gaan staan.
Dankzij de goede samenwerking tussen de
keukenprinsessen, zusters, broeders en doktoren.

Anders had ik de moed allang verloren.
't Eten kwam op tijd
lets dat me altijd zeer heeft verblijd.
Als ook de pannenwagen
die de zusters wel eens schrik aan deed jagen.
't Spannendste moment van de dag was 't bezoek
van de dokter, omringd door zijn gevolg.

Dan was 't, alsof je in je dekens verzwolg.
Wat zal hij nu weer zeggen of vragen ?
Flink wilde je zijn, zonder veel to klagen
Soms steeg het water erg hoog.
Maar de zusters hadden het weer zo droog.
Geduld werd er gevraagd van de patient
Anders werd je ligtijd verlengd.
Zo verstreken ongeveer 7 weken,
Waarin ik goed heb rondgekeken.
Na mij komt weer een andere klant in mijn bed.
En ik ben weer uit uw gedachten gezet.
Keukenprinsessen, zusters, broeders en doktoren,
Zorg dat U steeds bij de zieken blijft uitverkoren.

Patiente afd. B.
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Zo vaak kom je in huis iemand tegen, die al jaren
hier werkt en die je dan zomaar vertelt toch zo
graag eens wat van de O.K. to zien.

Waarom daar een probleem van gemaakt ?

Belt U gewoon eens op of kom eens even langs.
Wij waken dan een afspraak en op het moment dat
er de mogelijkheid is zowel van uw als van onze
kant gaan wij een en ander eens bekijken.

Het is natuurlijk zo, dat iedereen wel graag zijn
eigen afdeling naar voren schuift, dat is logisch.
Nu, zo is het ook met de O.K.
Wij mogen er gerust een beetje mee aan de weg
timmeren.

Hoar ik eens lets van u ?

M. DE GOUW,
O.K.
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ZELFMOORDPOGING
Een chirurg vertelt :
Een patiente komt op de poli om een inlichting.

Zij wil precies weten waar haar hart ligt.

De chirurg zegt haar : „Uw hart ligt onder uw linker borst".

De volgende dag lezen we in de krant :

„Vrouw schiet zich in linker knie".	 Dee Cee.

WIST GE 	
Dat de stijging van de ziektekosten zo sterk is, dat we er ziek van zouden worden,

als we dat nog konden betalen.

Dat een, appendix er ook een godsdienstige overtuiging op na houdt ?

Laatst hoorden we vragen : „Dokter is dit een gereformeerde appendix ?"

(Waarschijr,lijk werd er eon „geperforeerde" appendix bedoeld.)

Dat een patientje voor zijn operatie, wanirouwend naar al die maskers keek en om

een dokter met een „mond" vroeg.

Dat volgens de statistiek verkoudheid het meest voorkomt bij mensen die tot de

lagere inkomstengroepen behoren.

Het baste middel om niet verkouden te worden zal dos wel zijn : salarisverhoging

to vragen.

5. Dat de O.K. in korte tijd reeds 3 van haar eigen mensen als patient kreeg. Ze zijn

gelukkig alie drie alweer hersteld. 	 Dee Cee.

NIEUWS UIT

GROENLAND

Groen, groen,
lk zie alles groen
Groene schorten
groene pakken
groene operatiejassen
groene maskers
groene petten
zelfs de pennen schrijven groen.
Groene muren
groene deuren
groen is het (presto) sop
en zelfs het stof
Groene diathermietoestellen
groene doeken overal
en waarmee hecht men de wonden
groene nylon nummer 1.
Groene stoelen
groene krukken
de was gaat in een groene zak
en welke kleur hebben de zuigers
goed geraden, ze zijn groen.
Groen, die kleur is zo rustgevend
en 't is ook de kleur der .... hoop
neen, zeg, ga nu niet groen lachen
ander wordt ik
groen van nijd Dee Cee.

„PESERIKEN” - „KRIPTORGISTEN"
Daar de leuke wedstrijd van vorig jaar in het voordeel van de „pezeriken" 47-11
uitviel, vragen de kriptogisten revanche, daar zij met de ballen geen raad weten.
d.d vrijdag 10 maart 17.45 uur op ons „thuis terrein".
Wij kriptogisten vragen U om supporters om ons aan te vuren.

DE KRIPTOGISTEN O.K.
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

PUPIL REAKTIES

In het nieuwe jaar een

(groep Salerno).

In de rubriek dit keer o

van de ontgroening en

nieuw geluid : De pupilredaktie is uitgebreid met Alda Rietveld.

.a. een interview met Zr. Kroesen, de nieuwe docente; een verslag

het inasfeest en verder nog wat groot en klein nieuws.

SIGNALEMENT

Mejuffrouw Kroesen, docente op de school.

Drie jaar A-opleiding en een half jaar kraamopleiding,

een stafkursus in Tilburg, een jaar werken op Bonaire

en verder nog een docentenopleiding; dat is de indruk-

wekkende staat van dienst van Mej. Kroesen, die bin-

nen het ziekenhuis geen verdere introduktie behoeft.

Ze is geboren in Zeddam aan de rand van het Montferland, waar ze de eerste jaren van

haar !even doorbracht. In het volgen van een verpleegopleiding wilde Mej. Kroesen haar

idealen meer gestalte geven en daarom ging ze in Bergen op Zoom de nodige kursussen

volgen. In het St. Ignatius-Ziekenhuis haalde ze na de eerste suksesvolle jaren de aan-

tekening kinderverpleegster, waarna ze in Tilburg begon met de stafkursus. Deze werd

gevolgd door een verblijf van enige tijd in het oude vertrouwde Bergen op Zoom, van

waaruit ze naar Bonaire vertrok. Hier heeft Mej. Kroesen 	 verdienstelijk werk verricht.

Ze hielp er onder meer een opleiding voor ziekenverzorgsters van de grond. Na dit bij-

zondere jaar belandde ze in Helmond waar ze instruktie-docente werd, primair belast met

de begeleiding van de leerling-verplegenden. In deze tijd ook volgde ze in Breda een

docenten-opleiding, die ze eveneens met sukses afsloot, waarna ze aan onze school werd

verbonden.

De meeste mensen zullen Mej. Kroesen ongetwijfeld kennen als een docente, die zich

met enthousiasme voor de leerlingen inzet.

OPROEP AAN KREATIEVE GEESTEN
Mensen, het is toch eigenlijk erg, dat we niet meer kopie binnenkrijgen, oftewel helemaal

niets. Het is alleen de Pupilredaktie die een enkele bijdrage !evert, maar waar moet

je over schrijven, als er helemaal geen animo is ?

Als er in het vervolg blijkt, dat de pupilafdeling van de 	 Singel 33 niet gewaardeerd

wordt, zien we ons genoodzaakt deze op te heffen.

Maar het is zo'n belangrijk onderdeel voor onze persoonlijkheidsvorm, 't zich creatief

uiten. Het mag niet verloren gaan. Zijn er onder ons mensen die lets, waarover doet

er niet toe, te schrijven hebben, doe dat dan a.u.b. Is er iemand die over een bepaald

onderwerp iets geschreven zou willen zien, geef dit dan graag door aan de Pupilredaktie,

dit in het belang van het bestaan hiervan.

KOM IN AKTIE ! MINSTENS MET EEN REAKTIE!
	

DE PUPILREDAKTIE

Ria Geerts,

Toos Brankaert,

Loes Bastiaansen

Ad Looymans,

Alda Rietveld

E. van Hezik.

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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LIFT

•

• •

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

WIST U dat de nieuwe groep weer in huis is, 21 in

getal, waarvan 5 broeders ? Ze wonen op de

6e etage, als buren van Coeur Corps, be-

halve natuurlijk de broeders die nog steeds

hun „duiventil" in- en uitvliegen.

dat er op de avond van Oud op Nieuw een

broeder vast zat in de lift bij afd. 0 ?

dat de staf mentrices is uitgebreid met

Mej. M. ter Ellen ? Haar kantoor bevindt zich

ook op de 3e etage, kamer 329.

dat PALET goede cijfers haalde voor het

examen kindergeneeskunde, zodat we alle

goeds mogen hopen voor het eindexamen, op

29 februari.

dat PANDORA geslaagd is voor het over-

gangsexamen en daarom onze gelukwensen

krijgt.

DE NIEUWE GROEP ONTGROEND

Het souper bij kaarslicht in het restaurant tevoren was een goede start. Onder leiding

van gastvrouw SCAPINO werden de eerste indrukken met een lekker broodje zuurkool-

met-worst weggeknabbeld.

De volgende ochtend, 2 februari, werd de flat gewekt met een oorverdovend ochtend-

concert door de groentjes - in opdracht - gegeven. De muzikale aanleg bleek al dadelijk.

Als we de geruchten mogen geloven zal deze binnenkort gebundeld worden tot een

vast huisorkest.

SCAPINO klaargemaakt, om daarna bij

glas wijn te worden opgepeuzeld.

Het gebruikelijke „voor gek staan" in de

lounge, restaurant en in de stad, verliep

heel vrolijk en de groepjes deden hun

best alle opdrachten zo goed mogelijk uit

te voeren. In het restaurant schoven ze

de stoelen aan en werd er water inge-

schonken, onder het kritische, maar goed-

keurende oog van Mej. Geerts. De broe-

ders bloosden onder hun groene strikken,

maar hielden dapper vol.

(Wist L1 dat er in het ziekenhuis onge-

veer 110 toiletten zijn ? Een van de

groepjes heeft ze geteld.)

De dag werd besloten met een heerlijke

kaasfondue in de huiskamer. Onder super-

visie van Mej. Ter Ellen werd dit door

kaarslicht, met een knapperig stokbrood en een

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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DE IMF DER "DEURSKES"
iNTRoDLICEES

Het was drie maanden dat we hier waren en daarom mochten we „op kosten van het
ziekenhuis" feesten.
We stemden met meerderheid van stemmen voor een fuif met jongens. Deze werd
gehouden op de vierde etage in de flat, in de huiskamer, die wij het fuifhol noemden.
Hier zullen in de toekomst meer fuiven gehouden worden.
Het hol werd ingericht met affiches, slingers en kussens, zodat op een gegeven moment
alle eigen kamers kaal waren.

Wie hier niet vrolijk binnenhuppelt, wordt
er zo weer uitgeknuppelt !
Houdt schoenen en kousen aan, hoed
afzetten !
Men neme een pilsje nadat men zich
heeft neer laten zakken, na kennismaking
met de hele zooi !
Er wordt niet in de drank gepoeliet !
Meegebrachte etenswaren worden hier
niet genuttigd !
Niet zuipen, maar kruipen !
Als er te onbesnut wordt gevreeen,
wordt men er zo weer uitgereeen !
Wie hoognodig moet, ziet maar waar hij
het doet !
Veel plezier alhier !
Vermenigvuldigt U en gaat heen. Gaat
heen en vermenigvuldigt U ! ! !

De jongens moesten bij aankomst uit voorzorg hun handtekening zetten (zie gebod 10).
Toen ieder zich had genesteld, werd door gastvrouw, Mej. van Hezik, koffie ingeschonken,
wat voor velen die van verre kwamen, op zich al een traktatie was. Na de koffie kwam
de fris- en sterke drank op tafel, met sterke hapjes, die verorberd werden alsof ieder
de hele dag niet had gegeten.
De muziek voldeed, zoals te verwachten was, aan alle eisen, dank zij de platen van
menig lnasser. Als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Zo ook met het
„dansen". De eerste dans danken we aan de nodige sterke drank.
Mej. van Hezik, die uitblonk als goede gastvrouw, maakte zo met ieder een praatje ter
bevordering van de sfeer.
Na menige „shake" volgde de sneeuwbaldans, waarna ieder bezweet viel op de grond,
met een pilsje aan de mond.
Er werd niet zo onbesnut gevreeen !
Er werd er dan ook geeneen uitgereeen !
Er werd gepraat over koetjes en kalfjes, vergezeld van de nodige „klik-klak-songs".
Waarom er eigenlijk zo vroeg op de avond reeds een grote groep wegging, is voor velen
een raadsel ! Maar niettemin hebben zowel de gastvrouw, Inassers en introducees zich
bijzonder goed geamuseerd.
Na afloop van de fuif trok iedereen naar discotheek „De Brouwerij", waar we met veel
plezier in carnavalsstemming het feest voortzetten, waarna we na afloop met z'n alien
naar huis huppelden.

Wij danken iedereen die meegeholpen heeft met het op- en aftuigen van deze fuif.

(WIJ VERBLIJVEN MET DE MEESTE HOOGACHTIN 

IP_JEURSKES

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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LEDENVERGADERING D.I.O. 18 JANUARI 1972

In café „De Vrachtwagen" waren op dinsdagavond 18 januari, 40 personen	 aanwezig,
het bestuur inbegrepen. Een lid had bericht van verhindering gestuurd, de andere 450
leden konden waarschijnlijk door	 omstandigheden ook niet aanwezig zijn.

In zijn openingswoord bedankte de voorzitter de aftredende bestuursleden voor hetgeen
zij in de loop der jaren voor de vereniging hadden gedaan.
Ook aan al degene, die in het afgelopen verenigingsjaar hun medewerking aan diverse
aktiviteiten hebben verleend, werd dank gebracht.

De voorzitter kon tot zijn tevredenheid constateren dat de deelname van de leden aan
diverse aktiviteiten, groter was geworden.

Hierop volgde het voorlezen van het jaarveislag door de sekretaresse, gevolgd door het
financieel verslag door de penningmeester. De kascommissie gaf haar fiat over het ge-
voerde financiele beleid.

De begroting van 1972 en het programma voor komend jaar, werden onder de loupe
genomen.

De stemcommissie werd benoemd en de verkiezing kon beginnen.

Als nieuwe leden kwamen uit de bus :

Mej. A. Lomans,
Dhr. J. Blijlevens,
Dhr. M. van Bracht,
Dhr. W. Verdam.

Herkozen werden :

Dhr. J. Bastiaansen,
Dhr. E. Dhaenens,
Dhr. J. de Graaf.

Mej. F. de Rijk en Dhr. H. Redelijk waren reeds vorig jaar voor twee jaar gekozen.

De bestuursfunkties zijn als volgt verdeeld :

Voorzitter	 Dhr. J. Bastiaansen,
Vice-voorzitter	 Dhr. M. van Bracht,
Penningmeester	 Dhr. J. de Graaf,
Sekretaresse	 Mej. A. Lomans,
Sekretaris	 Dhr. W. Verdam,
Algemeen Secunda	 Mej. F. de Rijk,
Commissaris voor
Algemene zaken	 Dhr. J. Blijlevens,

Dhr. E. Dhaenens,
Dhr. H. Redelijk.

De nieuwe kaskontrOle-commissie werd samengesteld uit de heren :

J. van Eyk,
C. Heijmans,
H. Weterings.

Na de rondvraag werden de nieuwe leden van het bestuur welkom	 geheten en alle
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid.

De avond werd besloten met een gezellig samenzijn.
HET BESTUUR VAN D.I.O.

GEHOORD OP DE LEDENVERGADERING D.I.O.

Penningmeester Jan de Graaf houdt de kas bij, zodat het ons niet
schaadt.	 (rijmend id)
Dus we gaan vergaderen in de direktie-uitslaapkamer.

(nieuw bestuurs id)
Wat het bestuur dit jaar voor U deed,
doe dat vanavond voor het bestuur. 	 (fanatiek id)
Wel jammer van al die mooie vrouwen. 	 (seks id)
Wanneer komt er wat to eten ?	 (hongerig id)
Ober, een glaasje anniezet I 	 (zoet id)
Wat is toch eigenlijk een glaasje pap met bord ? 	 (nieuwsgierig id)
Voetballen doet men met elf personen.
Toch zijn er meestal maar negen mensen. Ra, ra, hoe kan dat ?

(raadseltje van een voetballend lid)
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HET KOLDERSPUITENBAL

Een week voor het sein „alles los" voor hOól Brabant en Limburg werd
gegeven, gingen „de Kolderspuiten" van start. Een jonge carnavals-
vereniging die, met de allure en het élan van een oude, gevestigde - al
jaren meedweilende - club, de sfeer er goed in had en hield.
„The Partners" (het orkest) namen een groot gedeelte van die sfeer voor
hun rekening en hun repertoire was veelzijdig.
Toch zijn het ieder jaar maar enkele toppers die het echt doen bij het
publiek, ondanks het grote aanbod. Dit jaar waren dat onder andere :
„Nooit meer doen"; „Als ik jou kus"; „Wat zien ik"; „Schiine maid". Enkele
regels van het refrein en verder la-la-la je maar een eind weg.

Halverwege de avond kwam Zijne Door(zwaar)luchtige Hoogheid Prins
Dikkus, oftewel Driekus, het bal met zijn aanwezigheid opluisteren. Uit een,
tot het midden van de vloer gebrachte, couveuse werden door zuster
Venhuis (in o.k.-kleding) de eerste vier leden van de Kolderspuiten Raad
van Elf verlost. Geboren doen worden zou teveel problemen hebben ge-
geven. De vier koninklijke „Kolderspuiten" zijn de heren : De Gouw,
Schreuder, Van Bracht en Blijlevens. Zij presenteerden zich met zo'n zwier
(die aangeboren is en nooit kan worden geleerd) dat een luid, spontaan
applaus opklonk.
Datzelfde luide, spontane applaus klonk ineens op bij de Ceremonie Pro-
tocollair : het uitreiken en omhangen van de onderscheidingen door de
Prins aan zuster Venhuis en de heer Bastiaansen. Het applaus bevestigde
de warme, welgemeende woorden uit des Prinsen mond aan hun adres.
Verder luid on lang „Alaaf" geroep bij de woorden van Driekus I : „Maar
zelden kom ik binnen in zo'n allemachtig fijne sfeer".

Prins en gevolg begaven zich onder de feestenden en de vrolijke fazanten-
veren van 's prinsen hoed zag men dansend, buigend, wiebelend, maar
nooit knakkend, tussen het BOERENVOLK. Enkele leden van het gevolg
gaven de voorkeur aan de boerinnekes, die dat initiatief met al hun liefe-
lijkheid beloonden.

Na een tijdje echter miste men de veren, de prins, het gevolg. Zij waren
weer op weg naar het volgende pretfestijn.
Als een noorderling aan een carnavalsvierder vraagt, wat voor hem carnaval
nou precies inhoudt, dan krijgt hij veel verschillende antwoorden.
Als iemand het ooit aan mij zou vragen, dan zou mijn antwoord zijn : „Dat
iedereen op die dagen, die avonden, dat bal, gelijk is. Geen standen,
geen rangen, geen afgunst op funkties. ledereen is gewoon ongecompli-
ceerd leuk tegen en met elkaar. Het is een echt verbroederingsfeest."
Men kan dan weleens de verkeerde kussen, weleens iets teveel drinken,
weleens iets to vrijmoedig de „hand opleggen", weleens lets to vals zingen
of iets to hard schreeuwen, maar dan neurie je maar zachtjes voor je zelf :
„Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar".
Dan blijft alleen de pret, de gein over en die bewaar je als herinnering.
Voor als je oud geworden bent, of voor als je soms boven de rivieren gaat
werken en je je niet meer kunt laten besmetten door de carnavalsgriep.

Alaaf, Alaaf, Alaaf,
Carnavalsvrienden on medekolderspuiten :
Tot volgend jaar.

19



AKTIVITEITEN D.I.O.

Voor onze voetbalklub zoeken wij een aktieve
!eider. Om alles een beetje te regelen en onze
voetballers tot nog grotere prestaties te
voeren. Opgave graag zo spoedig mogelijk in
onze 0.1.0.-bus.

MAANDAG 18 JANUARI
naar de Oosterhoutse Sporthal voor een zaal-
wedstrijd tegen 9 voetballers van de gemeente
Oosterhout !

Behalve de keeper zijn er nog 4 veldspelers
die geregeld gewisseld worden.

Bij de rust was de stand 4-0 in ons voordeel;
een stand die de veldverhouding goed weer-
gaf. Na de rust gingen de partijen beter tegen
elkaar op, zodat de eindstand werd : 7-2
voor D.I.O.

Keeper Verdam stopte nog twee penalties. De
goals werden gemaakt door Wirken, Roelands,
van Mook en Linck (3 keer).

M. DHAENENS.

ATTENTIE

Mislukt uw foto wel eens ?
Bent u niet altijd tevreden over uw fotograaf ?

DOE HET DAN ZELF !

Geef u op als lid van onze foto-hobby-club,
een briefje met naam, adres en afdeling in
de bus van D.I.O. (postkamer).
Verdere inlichtingen Centrale Keuken,
dhr. J. v. d. Pol, dhr. L. Marcelis.

Eind mei hoopt D.I.O. een barbecue-avond te
organiseren.
Verder heeft zij plannen voor een auto-rally.
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Met ingang van 15 maart 1972 is be-
noemd tot Hoofd Administratieve Dienst
de Heer G. Turkenburg.
Tot 15 maart was de Heer Turkenburg
werkzaam als hoofdadministrateur van
de Handelsonderneming Joseph van de
Loo N.V. to Venlo.
Wij wensen de Heer Turkenburg in zijn
nieuwe functie veel succes.

Ondergetekende, zijn vrouw en kinderen willen U heel hartelijk dank zeggen
voor de fijne afscheidsreceptie en lunch, ons aangeboden door de Directie.
Heel hartelijk dank voor de fraaie en nuttige geschenken, bloemen en
cadeau's, mij aangeboden door Directie, Personeelsvereniging D.I.O. en
naaste medewerkers.
Gaarne willen wij speciale woorden van dank richten aan de Heer G.
Vergeer hoofd Civiele Dienst, Hoofd Centrale Keuken, Zuster Sylvia,
Mevrouw Schoutsen en de vele anderen, voor de uitmuntende verzorging
van de ons aangeboden receptie en lunch. Wij wensen U alien een goede
gezondheid en veel vreugde in Uw dagelijkse arbeid toe.

Hoogachtend,
A. C. KOOPMANS en familie.

ZONDAGSDIENSTEN 1972

Te Uwer informatie volgen hieronder de data,
waarop naast de normale zon- en feestdagen,
in het gehele ziekenhuis zondagsdienst is vast-
gesteld :
maandag 1 mei — viering Koninginnedag;
vrijdag 22 december — verplichte snipperdag.

DE DIRECTIE.

Hierbij delen wij U mede, dat met ingang van
1 maart 1972

Zr. E. WIEGERSMA

is aangesteld als hoofd van de klasse-afdelin-
gen.

Zr. M. VROONHOF
volgt per die datum Zr. Wiegersma op als
hoofd van het Theresia Paviljoen.
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WAAROM EEN VERKOEVERKAMER ?

ledere narcose heeft invloed op alle functies van het lichaam. De adem-
haling kan gestoord worden door onderdrukking van het ademcentrum of
verlamming van de ademhalingsspieren. De ademweg kan afgesloten zijn
door terugzakken van de tong. Ook de kracht van de hartspier vermindert
onder invloed van zeer veel bij de narcose gebruikte stoffen. De bloed-
vaten zetten meestal uit, waardoor bloeddrukdalingen kunnen voorkomen.
Alhoewel het veel minder voorkomt dan bij de vroegere ethernarcose
is ook met de moderne anesthetica misselijkheid en braken niet altijd te
voorkomen. Inademen van dit braaksel door een nog niet helemaal bewuste
patient is een gevreesde verwikkeling. Ook op nieren, stofwisseling en
natuurlijk ook het bewustzijn heeft de anesthetica een verstorende invloed.

Tijdens een narcose wordt de patient dan ook voortdurend bewaakt en
verstoringen van voor het !even belangrijke functies worden onmiddellijk
gecorrigeerd.
Als na een operatie de patient weer aanspreekbaar wordt, zijn alle van
de anesthetica gebruikte stoffen nog niet helemaal uitgewerkt. Complica-
ties doen zich dan ook meestal niet voor op de operatiekamer, maar
in de eerste uren na de chirurgische ingreep.

Door observatie en bewaking van deze patienten in de nabijheid van de
operatiekamer door deskundige verpleegkundigen, met de nodige kennis
om alle symptomen te kunnen beoordelen, kunnen niet alleen de zeer
zeldzame direct dodelijke verwikkelingen vermeden worden, maar een groot
aantal patienten kan een !anger en ernstiger ziek zijn bespaard worden.

Bijna nergens wordt aan verplegenden een zo belangrijke taak gedelegeerd
als op deze afdeling. Niet alleen moeten zij ademhaling, bloedsomloop en
bewustzijn beoordelen en de anaesthesist alarmeren bij belangrijke wijzigin-
gen in de toestand van de patient, maar ook moeten zij zelf kunnen in-
grijpen bij onmiddellijk levensbedreigende situaties. Het zal duidelijk zijn,
dat hiervoor een speciale theoretische en praktische vorming noodzakelijk
is na een volledige verpleegopleiding, die het zo belangrijke „klinisch"
inzicht moet verschaffen.

R. J. M. VAN DE VELDE
Anaesthesist.
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PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN :

Mevr. M. Adriaansen-Goossens
	

Apoth.
Mej. H. Baert
	

School
Mevr. P. Buizer-Meeuwenoord

	
0

Dhr. A. Fraenk
	

A
Dhr. K. Hoogstad
	 H

Mej. A. Jacobs
	

Apoth.
Mej. T. Kroesen
	

School
Dhr. H. Martens
	

Mech. Adm.
Mel. J. van Ree
	 B

Mevr. P. Rops-Jansen
	

Centr. Keuken
Mej. C. Seegers
	

Polikl.
Dhr. C. Termohlen
	

Instrum.
Mej. E. Tomas
	

Dieetk.
Dhr. A. Vermeulen
	

School
Mej. B. Gijbels
	

Hoofdadm.
Dhr. E. Bak
	 B

Mej. G. Bols
	 G

Mej. T. Germers
	

Card.
Mevr. M. de Braber-Dijkstra

	
Röntgen

Dhr. J. Broeders
	

C + D
Mevr. C. Groos-Hentsch

	
K.C.L.

Mevr. A. Havermans-Rops
	

0
Mel. P. de Leeuw
	

Urol. Poli
Mej. J. de Mey
	

Couv.

Mej. A. Molenaar
	

K.N.O.
Mej. E. Verheyden
	 H

Mej. M. de Bruin
	 C

Mevr. P. van Kuyck-Voogt
	 C

Mej. J. Manni
	 B

Mej. M. van Dijck
	

K.C.L.
Mej. W. van Es
	

O.K.
Dhr. N. van Gorkom
	

K.C.L.
Mej. E. Grootens
	

Mech. Adm.
Dhr. W. Habraken
	 G

Mevr. M. Knuf-Schnellen
	

K.C.L.
Dhr. H. Steenks, arts 	 Gyn.
Mevr. C. v. d. Zanden-Hereygers
Dhr. H. Coertjens	 School
Mej. M. ter Ellen	 Mentr.
Mej. J. Jongeneelen	 Card.
Mej. J. de Laat	 School
Mej. J. Paulissen	 Hoofdadm.
Mej. M. Pijpers	 School
Mej. M. Reijnders	 School
Mel. C. Schneider	 School
Mej. J. Smulders	 School
Mej. A. Suykerbuyk	 School
Mevr. H. Theunissen-Hegeman
Mej. M. Verbeek
Dhr. B. Vermeulen	 A
Mej. P. Visser	 School
Mej. A. Wouters	 School
Mej. S. Brooymans
Mej. B. van Caulil
Dhr. G. van Rooij	 Chir. Poli
Dhr. W. van Goverde
Mevr. T. Lelkes-Schernthaner	 Apoth.
Mevr. M. Nitiredjo-Vossenaar

HUWELIJKEN

17-12-1971

21-12-1971

22-12-1971

23-12-1971

23-12-1971

27-12-1971

29-12-1971

7— 1-1972

10— 1-1972

13— 1-1972

29— 2-1972

Mel. L. v. d. Boogaart (Chir. Poli) met Dhr. I. Daniels.

Dhr. A. Vervoort (B) met Mej. E. Westenberg.

Mej. M. van Berlo (Z) met Dhr. H. Friederichs.

Mej. M. van Delft (0) met Dhr. P. Kemerink.

Mej. R. Koevoets (Maria Pay.) met Dhr. A. v. Pinxteren.

Mej. M. Verlinden (G) met Dhr. J. Cornelis.

Mej. J. Korse (D) met Dhr. N. Fens.

Mej. D. Huysmans (Z) met Dhr. A. Klaverdijk.

Mej. B. Gijsen (B) met Dhr. T. Grinwis.

Mej. E. Janssen (Bloedafn.) met Dhr. H. Coopmans.

Dhr. C. Leijten (K.C.L.) met Mej. N. v. d. Corput.

WIJ FELICITEREN :

Dhr. en Mevr. de Leeuw—Wollaert met de geboorte van hun dochter Nicole.

Dhr. en Mevr. Butner—Zegelaar met de geboorte van hun zoon Eric-Jan.

Dhr. en Mevr. Mol—Rombouts met de geboorte van hun zoon Marcel.

Zr. E. Wiegersma (Ther. Pay .) met het behalen van het getuigschrift Stafopleiding.
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EEN NIEUW IDEE GEBOREN ! !

Wij gaan starten met een nieuwe ru-
briek :

„TE KOOP OF TE HUUR"

ledereen die wat te verkopen heeft, of
lets zoekt, kan dit (gratis) bekend maken
via de Singel, die een oplage heeft van
900 exemplaren !

(Desgewenst kan dit onder de initialen
waarbij de naam van de betreffende per-
soon bij de redaktie bekend is.)

Wij zouden het erg op prijs stellen wan-
neer U Uw kopij voortaan wilt deponeren
in de Singel-Postbus die vanaf heden in
de Postkamer hangt.

22 december	 : Verplicht snipperen, uit ekonomisch motief;
dan moet er maar meer gesnipperd worden.

0 ja, nog een gelukkig nieuwjaar.

De nieuwe regeling Bedrijfskleding gaat in en heeft in-
middels al heel wat stof(jassen) doen opwaaien. Het werd
een complete „Voets"zoeker.

Bestuursverkiezing van D.I.O. Een hele kunst om met
zo weinig leden zo'n groot bestuur te kiezen.

De Hoofdadministratie wordt „onthoofd". Laten we hopen
dat het niet teveel kopzorgen geeft.

4 februari	 : Carnaval in de Beurs Modern, met als hoogtepunt een
„zware bevalling", doch al bij al een „vruchtbare" zaak.

14 februari	 : Carnavalsmaandag. ledereen is duf. Doch de „olleke
bolleke's" smaken er niet minder om.

Tot de volgende keer,

HANNUS.

1	 januari :

3 januari :

18 januari :

28 januari :
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