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HET MOZAIEK

Bijna iedereen van U komt zowat dagelijks in onze lounge. Dat betekent
dan ook dat vaak Uw oog op het mozalek gevallen moet zijn, dat op de
muur bij de bar is aangebracht.

We hebben echter gemerkt, dat velen van ons niet weten, waarom dit
mozaIek daar is aangebracht en wat deze mozaIek precies uitbeeldt.
Vandaar dat wij eens kontakt hebben gezocht met de maker van deze
mozaTek, de Heer P. H. Buys.

De Heer Buys is een man van 42 jaar, die als een van de eerste afstudeerde
aan de Kunstakademie te Breda. Na deze opleiding is hij zich gaan
specialiseren in de monumentale kunst, eigenlijk omdat deze kant hem
het meeste aantrok, juist ook omdat je via deze expressie kontakt krijgt
met een groter publiek. Hij heeft zeer veel aan vlakke expressie gedaan,
maar de laatste jaren ook steeds meer aan ruimtelijke vormgeving, b.v.
muurplastieken van koper en email.

De Heer Buys geeft momenteel ook nog 2 dagen in de week les op de
Kunstakademie te Utrecht, met name in natuur-tekenen, monumentale
kunst en inventiviteits-training, dat is het ontwikkelen van het inventief
vermogen.

Hij heeft zeer veel werken gemaakt, waar we o.a. van noemen, het glas-
mozaTek van het nieuwe station in Tilburg, gebrandschilderde ramen in de
Petrus en Paulusschool en H. Hartschool te Breda, mozaTek in het gebouw
van de P.T.T. en van het bejaardentehuis de „Vredenberg".

Zomaar op een zaterdagmiddag zijn we naar de lounge gegaan, die op dat
moment een verlaten aanblik gaf en onder het genot van een kopje koffie
hebben we de Hoer Buys aan 't woord gelaten, die ons vertelde dat het
mozaTek is bedoeld als een hommage aan Dr. Klein-Swormink. Het ver-
beeldt de speciale bemoeienis van deze Oud-Direkteur-Geneesheer, bij de
opleiding van verplegenden. Het stelt dan ook het werk en de opleiding
van de verpleegster voor. Het rechtergedeelte, waarin een groot, rood
kruis in 'n wit vlak, vormt als het ware 't centrum van de wand. Daar staat
de verpleegster centraal die een zieke, een hulpbehoevende helpt. Het
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ietwat stijve kruis in het kale, witte vlak, geeft goed de onbeweegbaarheid
van 'n zieke weer. Hij is hulpeloos, afhankelijk, niet in staat bezig te zijn.

Daarentegen is het linkergedeelte van de wand speelser, levendiger. Hier
wordt dan ook de gezonde mens verbeeld die bezig is, speelser kan zijn
dan een zieke. Hij is immers onafhankelijk. Het hoofdmotief is 'n toorts,
die zijn vlammen naar alle zijden uitspreidt. In de vlammen kunt U de
verschillende facetten van de opleiding terugvinden. De toorts zelf is het
symbool van onderwijs; het doorgeven van kennis en ervaring.

Rechtsonder geeft een zuster een patient 'n infuus; linksonder studeert
ze, om het theoretische gedeelte van de opleiding onder de knie te
krijgen. Linksboven loopt zij met handdoek en wasbak, als symbool van
verzorging. lets meer naar rechts bestudeert zij 'n inwendig lichaamsdeel
en 'n doodshoofd; symbolen van de kennis van het menselijk lichaam.

Daarnaast dekt zij de bedden, een belangrijk onderdeel van het werk.

De Heer Buys, maker van het mozaiek, koos voor zijn opdracht juist dit
materiaal, omdat hij in een periode zat waarin hij veel met mozaiek werkte.
Zijn ontwerp was aanvankelijk een summier schema, dat nog genoeg ruimte
openliet om de werkende, nieuwe dingen in te passen. Al doende groeide
er 'n struktuur, niet alleen vanuit hemzelf; ook vanuit het materiaal. Zo is
bijvoorbeeld helemaal linksonder in het grijs 'n soort rode wijnvlek. Daar
is het oppervlak van de wand vrij ruig. Daar is het materiaal, door 'n grote
geInspireerdheid, zeer sterk tot leven gekomen.

In de wand is keramiek, leisteen en marmer verwerkt. Het is aangebracht
op een ondergrond van Masoniet (dik, geperst materiaal waar weinig krimp
of rek in zit). Het werkstuk, in het atelier van de Heer Buys gemaakt, is
in gedeelten hier naar toe gebracht en op de muur vastgemaakt. Helaas
wordt (tot grote spijt van de kunstenaar) een stuk van het mozaiek weg-
genomen door 't gordijn dat ertegen hangt. Daardoor krijgt 't geheel niet
die lichtval, waarbij, tijdens het maken van het werk, vanuit gegaan is !



Na deze uiteenzetting hebben we nog lang zitten praten over allerlei
kanten van het kunstenaar zijn.

Het was een boeiend gesprek. De Heer Buys is een veelzijdige persoon-
lijkheid die opvalt door originaliteit. Een man die ook, en dat vaak in
tegenstelling tot andere kunstenaars, enorm goed kan verwoorden wat hij
denkt en voelt.

Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor dit toffe gesprek en we hopen, dat
we nog lang van zijn werk mogen genieten.

DE REDAKTIE.

WIJ LAZEN VOOR U
KRITIEK PATIENTEN TREFT ZIEKENHUIZEN.

Houding Artsen irriteert veel mensen.

Dit blijkt uit een vooronderzoek, dat een bureau voor
marktonderzoek heeft ingesteld naar de ervaringen van
de patienten van verschillende ziekenhuizen.

Het oordeel van de patienten over de polikliniek bepaalt
in hoge mate het beeld van het ziekenhuis. Lange wacht-
tijden, weinig comfortabele wachtkamers en autoritair,
nors optreden van specialisten of verplegend personeel
irriteren de patienten in hoge mate, zo blijkt uit de
enquéte.

Een algemene klacht van de patienten is ook het duide-
lijke verschil in benadering, behandeling en verzorging
van fondsverzekerden en particuliere patienten. De be-
trokkenheid van artsen en verplegend personeel kreeg
eveneens een negatief oordeel. Met alle begrip voor de
drukte en het personeeltekort vinden de patienten de
verpleegsters vaak ongeduldig. Met name in de week-
enden is er te weinig personeel, zo bleek uit de enquete.
Het onderzoek noemt ook enkele voorbeelden van pa-
tienten, die zich slecht behandeld achten. Een man, die
enkele minuten te laat bij een specialist komt, kan weer
naar huis gaan. Een ernstig zieke patient moet uren in de
polikliniek wachten.

Opvallend is wel, dat minder prettige eigenschappen van
een specialist wel worden gepikt, als de arts een bijzonder
goed vakman is.

Een punt waar vrijwel niet over geklaagd wordt, is de
hoogte van de ziekenhuistarieven. Men krijgt kennelijk
het merendeel van het geld terug.

Bij de staven van de ziekenhuizen heeft de uitslag van
het onderzoek nogal wat opzien gebaard. Men had niet
zoveel kritiek verwacht.

De bedoeling van dit onderzoek was eigenlijk een goede
structuur te vinden voor een uitgebreide enquete. Het
onderzoekbureau heeft de ziekenhuizen aangeraden die
kosten maar te sparen. De uitslag van het vooronderzoek
was duidelijk genoeg.

Noot van de redaktie :
Zou dit ook voor ons ziekenhuis gelden ?
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

12 MEI OF

„EN ZO

IS HET

GEKOMEN"

Het felt is ons alien welbekend, in 1820 werd op 12 mei
een meisje geboren, Florence Nightingale. Op zich
niets aparts, maar die Florence was juist wel lets
aparts en zo is het nu gekomen.

We hebben allemaal al kennis gemaakt met de ge-
schiedenis van deze vrouw in onze opleiding en be-
seffen hoe essentieel haar verdiensten voor de mo-
derne verpleging zijn geweest.

Deze pionierster wordt dan ook terecht op haar ge-
boortedag herdacht.

Maar zij had ook een aantal eenzijdigheden, die als
een rode draad door haar leven !open, en die invloed
op haar houding en handelen moeten hebben gehad,
zoals haar mystieke inslag. Zo hoorde zij op 17-jarige
leeftijd de stem van God die haar opriep tot dienst
aan de medemens. Dat deze roeping zich manifesteerde
op een wijze die ons bekend is zal een samenloop
van omstandigheden geweest zijn, die naar later bleek,
voor onze beroepskeuze van groot belang is geweest.
Er zullen niet veel mensen zijn die uit een soort roe-
ping in de verpleging gaan; degenen die het wel als
een soort roeping beschouwen, zullen vaak teleur-
gesteld worden door de harde realiteit. Maar de
mystieke inslag van Miss Nightingale maakte het haar
mogelijk door te gaan op haar doortastende wijze.

Was „the lady with the lamp" een van de eersten

die de statistiek in de gezondheidszorg toepaste, in

bacteriele overbrenging van ziekten geloofde ze niet.

Ze schrijft dat ze heeft geleerd dat sommige ziekten,

b.v. pokken, ooit eens ontstaan zijn en zich toen, net

als levende wezens hebben voortgeplant, en duidde

hiermee op het specifieke van de infectie-ziekte, maar

als argument om te bewijzen dat er geen specifieke

ziekten bestaan zegt ze : „Ik heb koortsige ziekten zien

ontstaan in overvolle verblijven, werd het wat voller,

dan ontstond er typhus, als het nog voller werd vlek-

typhus, allemaal in dezelfde ruimte; „there are no

specific diseases .." terwijl van de infectieziekten het
specifieke vrij algemeen erkend was. Er zijn uit auto-

biografieen sterke staaltjes van grote, niet gerecht-

vaardigde zelfverzekerdheid bekend.

Florence : „het verschil tussen mezelf en de anderen :

bij een ramp handel ik en zij zoeken uitvluchten"

Over de seksen : „het is al erg genoeg dat ik vrouw

ben, dat ik daarbij populair ben, is veel erger"

over haar relatie met minister Herbert, die zij verweet

te vroeg dood te zijn gegaan, omdat hij haar nog van

dienst kon zijn, zei ze : „We were like men" .... maar
ze steunde de vrouwenemancipatie niet.

Met haar eigenaardigheden handhaafde zij zich en ging

ze door, en legde de grondslag voor de huidige ver-

pleging, die zich nog lang op deze principes zal

evolueren.

Evolueren, omdat wij in dienst van onze mensheid staan.

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

JUVENTA'S INTRODUCTIEAVOND 12 APRIL

Ingezonden brief :

Als er ooit een geslaagde avond gegeven is, dan was het wel, toen Juventa zich
introduceerde. Had iemand anders verwacht van deze groep ? Reeds bij de ontgroening
toonde zij Naar bijzondere kwaliteiten, toen zij als laatste opdracht een muzikale avond
moesten verzorgen, wat zij na een uur repeteren al realiseerde op een fantastische wijze.
Voor de introductie-avond is echter wel meer repetitie nodig geweest. Alles was zo
goed verzorgd. Het was in 66n woord fantastisch wat jullie presteerden Juventa. Jullie
veroverden een eerste plaats bij al het publiek. Je kon echt niet zeggen : dit is het
mooist of dat is het mooist. Alles was goed.

lk dacht echter wel dat Ben van Zon een extra felicitatie verdiend had. ledereen kon
hem reeds enkele weken voor de avond zien sjouwen naar de flat met bandrecorders,
tassen en allerlei toestanden. Hij is ook de man die de operatie-geluiden heeft gemaakt.
Je was een goede leidinggevende figuur op deze geweldige avond. Je hebt met de
hele groep jullie introductie tot een enorm succes gemaakt. Het dankwoord aan jou
door John v. d. Velden was zeer gerechtvaardigd. Proficiat Ben, proficiat Juventa,
wij hopen de komende jaren leuke collega's in jullie terug te vinden.

EEN LEERLING.

Dit zijn werkelijk woorden om van te blozen, hierop volgt dan weer de ingezonden

mededeling van Juventa :

MEDEDELING
Bij deze willen wij namens de groep JUVENTA alle aanwezigen danken

voor hun opkomst bij de introductie-avond. Mede dankzij U werd deze

avond voor ons tot iets onvergetelijks.

IRENE JOSEPA (gastvrouw

BEN VAN ZON (gastheer.

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

INASFEEST
Voor de lnasstageaires was op	 31 maart een eind gekomen aan

hun half jaar ziekenhuis-stage. Ze namen afscheid van de Civiele

Dienst met een erg gezellige	 avond, welke bij het „publiek" in

heel goede aarde viel.

Zoals te doen gebruikelijk werden de meest gekke toneeltjes op-

gevoerd. Het allermooiste was wel het slotstuk, waarin ook dhr. Ver-

geer en dhr. Veldman meededen, knielend naast „mohammed" op

de grond, nog niet wetend, dat Allah het verlies van de twee

zoekgeraakte witte duiven zou	 goedmaken met twee ezels ! Maar

het werd sportief opgevat en dat was ook de bedoeling.

WIST U DAT 	
de P.T.T. heeft gevraagd het woord POSTVAK op de adressering van de post te

I aten vervallen, maar het als volgt te doen :

Wilhelminasingel 33, Verpleegstersflat no. 	

(Dit om te voorkomen dat de post per abuis in een postbus op het postkantoor

terecht komt).

de nieuwe lnasstageaires weer gearriveerd zijn. 	 We wensen hen een prettige en

leerzame tijd.

op 15 mei een toneelstuk zal worden opgevoerd ter gelegenheid van de Dag van de
Verpleging (12 mei valt op vrijdag, midden in een lang weekend van Hemelvaart,

en daarom is de uitvoering op maandag 15 mei.

Het stuk :

„OP BLOTE VOETEN IN HET PARK"

van Neil Simon

wordt gespeeld door :

Marian Leyten, Ricky Diels, Paul Verpaalen, Ad Looymans,
John v. d. Velden, Jac. Blijlevens.

Souffleuse : Hedwige Baert.

Techn. Ass. : Jac. Blijlevens.

Regie : Mej. van Hezik.

Komt dat zien !

's Avonds om 8 uur in DE GRAANBEURS,
Reigerstraat 18, in het centrum van Breda,
vlakbij de Havermarkt. Bij de Spaanse bar Marisol.

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES

AFSCHEID MEJUFFROUW VERHAGEN

Na jaren trouwe dienst aan het Ignatius-
ziekenhuis en met name voor de interne leer-
lingverpleegsters, gaat Mej. Verhagen haar
post in de linnenkamer van de flat verlaten.
Mej. Verhagen deed haar werk altijd even
vrolijk, wat de mensen die haar kenden in een
goed humeur bracht.

Mej. Verhagen nam 28 april officieel afscheid, vanwege haar pensioen-
gerechtigde leeftijd. De vrije tijd die ze nu krijgt, gaat ze besteden aan
veel gezellige activiteiten. Zo blijft ze de rik-avondjes ook trouw bezoeken.

We wensen Mej. Verhagen nog een heel gelukkige tijd en danken haar
voor hetgeen ze voor ons heeft gedaan.

Haar opvolgster in de linnenkamer, Mevrouw van Berlo, heten wij welkom.

VAN DE PUPILREAKTIE - REDAKTIE

Omdat er helemaal geen antwoord is gekomen op de
vraag via deze rubriek, of er misschien nog mensen onder
jullie zijn die ook een kleine bijdrage willen leveren aan
de leerlingenredaktie - hetzij in de vorm van een verhaal
of zelfs maar een mondelinge reaktie - zien wij ons
genoodzaakt afscheid to nemen van de redaktie.

Wij wensen de volgende „Pupilredaktie" veel succes.

AD LOOYMANS
RIA GEERTS
TOOS BRANKAERT
LOES BASTIAANSEN
ALDA RIETVELD
E. VAN HEZIK.

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES
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WAT DOET

EEN

DIETISTE

IN HET

ZIEKENHUIS ?

Dietiste .... de eerste associatie met dit woord roept bij velen het beeld
op van een juffrouw, naar wie je iemand, die te dik is, heen moet sturen
om te laten hongeren.

Wat doet ze nu eigenlijk ?

Om dit zo nauwkeurig mogelijk weer te geven zullen we eerst het woord
„dieet" onder de loep nemen. Dieet wil namelijk zeggen : een voeding
die afwijkt van de normale voeding; in enger verband : een voorgeschreven
voedingswijze ter ondersteuning van een therapie.

Elk dieet, zelfs het simpele, zoutarme dieet, is een ingrijpende verandering.
Aileen at door het feit, dat iemand niet meer „alles" mag en kan eten
gaat hij zich anders voelen dan anderen. De taak van de dietiste is daarom
ook : de patient duidelijk het verband laten zien tussen dieet en ziekte.

Door met de patient te praten krijgen we een indruk van de gezinssamen-
stelling, het werk, de sociale omstandigheden en de persoon zelf. Aan de
hand van deze gegevens wordt, in overleg vooral met de poliklinische
patient, het dieet samengesteld. Lukt het dieet niet of gaat het moeilijk,
dan wordt de patient in de gelegenheid gesteld terug te komen, (eventueel
met de persoon die de maaltijd bereidt) om met ons de vragen op te
lossen. Het dieet wordt doorgenomen en door suggesties over maaltijden
en de bereiding ervan, worden de patienten dikwijls weer gestimuleerd
om verder te gaan. Vooral voor patienten, die een langdurig dieet moeten
volgen, is dit van groot belang. (b.v. diabetes dieet, eiwitarm dieet, ver-
mageringsdieet). Dit adviseren geldt zeer zeker ook voor ziekenhuis-
patienten met een dieet.

Naast deze taken adviseren we ook bij de samenstelling van dieetmaal-
tijden/dieetmenu's. Het personeel, dat in de afdelingskeukens werkt en
de Inas-stageaires krijgen via speciale lessen meer informatie over voe-
dings- en dieetleer in het algemeen. Als men namelijk weet, waarom een
dieet gegeven wordt, is het werken met dieten interessanter en voor
de patient steungevend. Om dezelfde reden wordt er in de opleiding
voor verpleegkundige aandacht besteed aan voedings- en dieetleer.

Een dieet kan genezend werken en/of de ziekte draaglijker maken.

We hopen, dat we hiermee enigszins hebben duidelijk gemaakt, dat we
er niet alleen maar zijn om mensen te laten hongeren.

P. S.,

In de wandelgangen van de poliklinieken wordt een dietiste ook wel eens
gewoon piadiste, sadiste, diabetiste, dieetetiste genoemd.

De dietisten.
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40 JARIG

DIENSTJUBILEUM

21	 April, de dag
waarop m'n 40-jarig
Dienstjubileum is ge-
vierd, is voor mij en
m'n	 gezin een dag
geworden om nooit
to	 vergeten. lk wil
dan	 ook	 gaarne
iedereen, die daaraan
heeft	 meegewerkt
m'n oprechte en har-
telijke dank betuigen.
Op de eerste plaats
aan de Bouwdirek-
teur, Ir. v. d. Goor-
bergh, die namens de
Direktie mij heeft toe-
gesproken en een ca-
deau overhandigde.

Dank ook aan het Hoofd Personeelszaken, Dhr. Vissers, die ons deze dag
zo voortreffelijk heeft begeleid en ook wel een belangrijk aandeel heeft
gehad in de voorbereiding van deze dag.
Bijzondere dank ook aan Dhr. Vergeer en zijn staf voor al het goede,
waarvan wij deze dag hebben genoten, zowel bij de 	 koffie, met m'n
kollega's, bij 't borreluurtje en de lunch. 't Was grandioos !
Natuurlijk	 mag	 ik hier de kok en het keukenpersoneel niet vergeten !
Niets dan lof. Ook namens alien die hiervan hebben genoten, onze grootste
waardering !
Ook voor de wijze waarop de Zeer Eerwaarde Heer van de Ven in het
Moederhuis Mater Dei de Eucharistieviering heeft verzorgd, onze oprechte
dank. De persoonlijke woorden tot ons gericht, hebben ons diep getroffen.
Dank ook aan het Bestuur en Zusters van de Congregatie voor de belang-
stelling en medeleven en het cadeau. Tevens wil ik m'n spijt betuigen
dat mijn vrouw en ik wegens tijdnood niet in de gelegenheid waren deel
to nemen	 aan het koffieuurtje met de Zusters. Gaarna had ik al die
oude bekenden nog even persoonlijk de hand gedrukt en bedankt, maar
helaas de tijd ontbrak.
Dank ook aan de personeelsvereniging D.I.O. voor het prachtige cadeau,
een verrekijker, die mij door Dhr. Jan de Graaf, op de voor ons wel
bekende wijze tijdens een gloedvolle toespraak, werd overhandigd ! Een
cadeau uit het hart gegrepen !
Ook dank aan alien die tijdens de koffie en receptie door hun aanwezig-
heid	 blijk van	 belangstelling gaven, in het bijzonder vriend en kollega
Kees Hendrikx, die op een fijne humoristische wijze, die hem eigen is,
onze samenwerking van de voorbije jaren schetste. Kees, dank je, laat
't de komende jaren voortduren.
Ook wil ik nog even de kaartclub noemen, die mij zo menig prettig uur
verschafte !
Tot slot in het algemeen dank aan alien die ik nog niet noemde, maar
toch	 op allerlei wijze hebben bijgedragen tot 't slagen van deze dag.
Namens m'n gezin nogmaals hartelijk dank ! 	 J. HOPSTAKEN.
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RONTGEN AFDELING 1972

Begonnen met een kamer, waarin alle onderzoeken moesten gebeuren,
is deze afdeling nu uitgegroeid tot een afdeling, die is gaan behoren tot
de grootste in de omtrek ! Er zijn nu 7 kamers, dat wil nogal wat zeggen.
Terwijl er ook nog constant 2 transportabele apparaten in actie zijn.

Voor het gemakkelijk herkennen van de kamers en voor het „bestellen"
van de klinische patienten zijn de kamers genummerd.

Kamer 1, 2 en 3 zijn in de „oude hoek"; 4 en 5 zijn tegenover de therapie;
6 en 7 in de oude direktiegang.

Om het ontwikkelen van de gemaakte foto's bij te houden zijn er constant
2 automatische ontwikkelmachines in gebruik. Na anderhalve minuut komt
de film er kant en klaar uit.

Om alles op tijd klaar te hebben is een heel team van medewerksters
nodig. Deze vormen als het ware een familie ! ledereen krijgt ook de
tijd tot deze „familie" te gaan behoren, omdat de meesten 'n behoorlijk
aantal dienstjaren hebben.

Voor de opleiding, die schriftelijk is, is al twee jaar nodig. Wie dit beroep
kiest is en blijft ook altijd enthousiast. Er is steeds een direct contact
met de zieke mens, en het is zaak om hem op een rustige manier te woord
te staan en er de tijd voor te nemen. Wij proberen dit waar te maken,
zodat het een naamkaartje voor de Rontgen-afdeling zal zijn !

Een groot voordeel is, dat de onderzoeken nergens meer in het donker
gebeuren en gedeeltelijk op de monitor van de televisie te volgen zijn,
ook voor de patient. Het in het donker zijn, en niet weten wat er gebeurt,
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was voor velen een angstige ervaring. Dank zij de moderne manier van
werken is dit tot het verleden gaan behoren.

Het ligt in onze bedoeling een „open dag" te houden, waarbij iedere be-
langstellende de gelegenheid zal krijgen de hele afdeling, inclusief
„Kelder" en koffiekamer, te bezichtigen.

ZR. ETIENNE.

SINDS IK HET WEET

Sinds ik het weet — ik weet het wel, ofschoon

Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,

Het boze woord te noemen, dat bij 't spreken

Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon.

Sinds ik het weet, werd mij in overvloed,

De schoonheid en de zoetheid aller dingen,

Die mij atom omgeuren en omringen,

Nog w61 zo liefelijk en w61 zo zoet,

Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer

Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen.

Het is of ieder zintuig en vermogen

Nog fijner werd en scherper dan weleer.

Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet

Den vreemden en den vrienden op mijn wegen,

Ontroerder en vertrouwelijker tegen

En ik groet ze met 'n vriendelijker groet.

Sinds ik het weet, is God mij zeer nabij

En vaak, in d'ernst van 't aardse spel verloren,

Zo ernstig en zo diep als ooit te voren,

Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

J. v. d. WAALS.
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VAN PERSONEELSRAAD

NAAR

VOLWASSEN

ONDERNEMINGSRAAD

Eind 1971 koos U onze personeelsraad, als U toen tenminste
een arbeidsovereenkomst had gesloten met de Stichting Igna-
tiusziekenhuis.

Deze personeelsraad sprak met de direktie.

De personeelsraad werd, na de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet op de Ondernemingsraden, omgedoopt in
ondernemingsraad.

De ondernemingsraad spreekt met de direktie :

het contact O.R. — Direktie.

Waarover ? Veel staat in de notulen. Maar daar staat niet alles
in en wat er staat is vaak summier. Daarom kunt U uitleg
vragen aan ondernemingsraadsleden :

contact achterban — O.R.

Maar U heeft wel eens meer wat te vragen en niet alleen te
vragen, ook wel eens gefundeerde kritiek te leveren, soms ook
heeft U alternatieven. Klampt U hiervoor serieus een O.R.-lid
aan, dan hebben we weer het contact ACHTERBAN - O.R.

Ons ziekenhuis heeft vrij veel medische-, technische-, para-
medische-, specialistische werkgroepen. Ze lopen als het ware
als lopende banden naast elkaar zonder al te veel dwarsver-
bindingen. De contactleiding ACHTERBAN - O.R. - DIREKTIE -
BESTUUR - MEDISCHE STAF zou wat meer dwarsverbindingen
kunnen maken. Maar omdat een ketting even sterk is als zijn
zwakste schakel, vragen wij U, om in ieder geval de schakel
ACHTERBAN - O.R. niet de zwakste te laten zijn.

De O.R. heeft het Iaatste jaar wel contact gehad met U, maar
het was of vrij oppervlakkig Of nogal negatief. Dat kwam ook,
omdat de O.R.-leden wat stroef redeneerden; men wist niet
goed wat wel en wat niet aan de orde kon komen. De laatste
maanden gaat het vergaderen flexibeler on binnenkort wordt
het overleg tussen O.R. enerzijds en diretkie-bestuur-medische
staf anderzijds meer formeel vastgelegd. Vandaar de wens
van de O.R.-Ieden voor beter contact tussen O.R. on U.
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Schematisch kun je tekenen :

Overlegfase I     

ACHTERBAN	 "1"-- O.R. Direktie   

Overlegfase II	 (huidige toestand ? !)  

ACHTERBAN	 R	 DIREKTIE

Overlegfase III een „volwassen" ondernemingsraad. 

HOOFDEN VAN DIENST DIREKTIE 

/1
O.R.

(

_.4.----------------. 	 \ BESTUUR

DIREKTIE

MED. STAF

ACHTERBAN

HOOFDEN VAN AFDELINGEN

In dit overlegschema (geen organisatieschema) staat de O.R. niet centraal
om uit te beelden, dat dit orgaan alles of veel te zeggen zou hebben !

We kunnen het zo zien : de O.R. zou centraal mdleten staan in het overleg
om de voornoemde dwarsverbindingen te vormen.

Het is gemakkelijk om in dit verband to wijzen op de mode-uitdrukking
„verbetering van het leef- en werkklimaat". Het komt er echter wel op
neer en vereist dus, dat ook U gaat meepraten, mee diirft to gaan praten.

Waan U niet in de veertiger of vijftiger jaren, maar durf to spreken; vraag
eventueel anonimiteit, maar spreek mee !!

In het bedrijfsleven vallen in deze tijd massale ontslagen; dit zal in een
ziekenhuis alleen gebeuren, wanneer er geen zieken meer zijn. Daar
gelooft U niet in, ik ook niet. Maar laat ons zorgen, dat we van het helpen
genezen van de zieken zelf niet ziek worden.

C. LEIJTEN.
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Beste leden,
Traditiegetrouw gaan we weer fietsen-
barbecuen en gezellig feesten.
Dit evenement zal dit jaar plaatsvinden
op vrijdagavond 2 juni.
Wilt U deze avond vrijhouden en alvast
noteren in Uw agenda.
Wij raden U aan van te voren goed te
trainen, smeer de kettingen, kijk de ban-
den en het licht na en zet het stuur recht.
Als U geen fiets heeft, koop, leen of
huur tijdig zo'n vehikel want deze avond
mag U niet missen.
Nadere gegevens volgen per convocaat.

Bestuur D.I.O.
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gemiddeldeSTANDENLIJST
score

BOWLING	 Heren :

hoogste
score

G. Meijer 143 172
R. Waterreus 136 159
J.	 v.	 Tilburg 131 169
L.	 Rijnders 126 146
J.	 M.	 Linck 119 176
M. Dhaenens 118 144

7.	 H. v. d. Smissen 96 112
Dames :

H. de	 Steur 123 168
L. Adriaensens 117 139
A. v. Meel 110 143
S. Schultze 99 117

5.	 A. Beschuyt 98 125

VOETBALUITSLAGEN 

26
4

18
25

1
8

11
18

februari
maart
maart
maart
april
april
april
april

F.C. Ignatius—B.M.C. 	 8-2
F.C. Ignatius—Drie Hoefijzers	 1-0
F.C. Ignatius—Jozef-ziekenhuis	 4-0
F.C. Ignatius—Troubadour	 2-3
F.C. Ignatius—Drukkerij W. Brab. 	 4-2
F.C. Ignatius—Antonius Leur 	 2-4
F.C. Ignatius—Waterl. N.W. Brab. 2-2
B.M.C.—F.C. Ignatius 	 1-2

STAND NA 8
RIKAVONDEN  

Dhr. Campenhout	 264 punten
Dhr. Heijmans	 231 punten
Dhr. v. d. Berg	 211 punten
Mej. Janssens	 171 punten

5. Dhr. M. de Jongh	 163 punten

TE KOOP OF TE HUUR
TE KOOP AANGEBODEN :
Philips batterijradio, in plastic omhulsel met
leren draagriem f 30,—.

Bilora fototoestel, zo goed als nieuw, in leren
etui met draagriem f 25,—.

Pallas verrekijker, nog nooit gebruikt, in leren
etui met draagriem f 45,—.
Antieke pathafoon.

TE KOOP GEVRAAGD :
een pick-up.

Informaties bij de Redaktie.

29 februari	 : „Palet" gaat een schilderachtige toekomst tegemoet.
15 maart	 : Een geweldige mededeling, loonsverhoging van maar liefst

41/4. Of was u ongelukkigerwijs ook een mininnumloner ?
30 maart	 : Op 't afscheidsfeest van de inasstagiaires is het gelukt de

Civiele Dienst op de knieên te krijgen.
1 april	 : Had u een betere aprilmop kunnen bedenken ?

11 april	 : Laatste mogelijkheid om zo'n „pokkespuit" te halen.
18 april	 : „De zieken zullen mij 'n zorg zijn", ik ga naar de schouw-

burg.
Tot de volgende keer,
HANNUS.
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MOET DIT NU ALLEMAAL ?

Het huis is groot, er werken veel mensen, oud en jong, het is een ver-
scheidenheid van types. Toch hebben we alien lets gemeen : we zijn in
dienst van dit ziekenhuis.

We hebben een taak aanvaard, waarvan ons de voorwaarden bekend zijn.
We weten welke rechten we hebben, ook welke plichten.

Toch vraag je je soms af, moet je zo langzamerhand de volgende zaken
bij het aannemen niet naar voren brengen :

I Gij zult niet stelen.

II Gij zult niet over de gazons lopen of deze als speelveid gebruiken.

III Gij zult niet parkeren, waar het niet mag.

IV Gij zult aanwijzingen van anderen respekteren.

V Gij zult Uw werk niet vroeger verlaten dan is toegestaan.

VI Gij zult Uw garderobekastje afsiuiten.

VII Gij zult geen linnen, hetwelk bestemd is voor patiOnten privO ge-
bruiken.

VIII Gij zult op afdelingskeukens niet eten.

IX Gij zult de lounge in nette staat achterlaten.

X Gij zult geen sigarettenpeuken, klokhuizen,	 bananenschillen in de
gangen gooien; schorten en uniformen ergens achterlaten.

WAAROM DEZE TIEN GEBODEN ?

I Uit het restaurant verdween een antiek, koperen keteltje. Het stond
er voor ons allemaal.
Tijdens de laatste rikavond verdween er een bontmantel van een
van onze gasten.
Uit de keldergang verdwenen 4 stoelen, bestemd voor een verpleeg-
afdeiing.
Regelmatig verdwijnt er geld. Goed 	 garderobekastjes staan
meestal open, kamers in de flat worden niet tijdig afgesloten.
Zo kun je doorgaan.

II ledereen schreeuwt om een stukje natuur, we hebben niet veel meer
bij het ziekenhuis. De Tuindienst besteedt er veel aandacht en tijd
aan om er lets moois van to maken. Het is er voor ons allemaal,
wees er blij mee en zuinig op !

III Natuurlijk wil iedereen graag dicht bij de afdeling parkeren. De
ruimte is beperkt en over alle categorieen verdeeld. Als je hier niet
bij bent, ben je een van de velen. Zeg dan : „Poch gehad".
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IV Wanneer een hoofd van dienst op- of aanmerkingen maakt, is dit
echt niet voor zijn of haar plezier.

V We kennen onze diensturen. Loop niet, als je om twaalf uur bent
afgewerkt, om half twaalf naar het restaurant om soep te eten. Soep
en koffie is uitsluitend voor overblijvers.

VI Sluit garderobekastjes of ! Ze zijn beschikbaar gesteld met slot ten
onze gerieve. Open hebben ze geen enkele waarde : 60% is nooit
op slot.

VII Bedlinnen wordt beschikbaar gesteld en wekelijks verschoond. Zorg,
dat het klaar ligt om te ruilen. Laat handdoeken, washandjes etc.
op de verpleegafdeling.

VIII Het is nu eenmaal streng verboden om in de afdelingskeukens te
eten. Laat het niet voorkomen, dat men zelfs uit een soepgamel staat
te eten, of met de vingers compote uit blik neemt.

IX Er wordt veel tijd besteed aan de lounge om deze netjes en schoon
te krijgen. Wetk eraan mee het schoon te hoUden, ook het terras,
als de stoelen straks weer buiten staan.

X Overal, waar gerookt mag worden, staan asbakken. Gebruik deze,
maar niet als papier- of schillenbak.
Hang jassen, schorten etc. in de garderobe. Gooi deze niet op tafels
in het restaurant.
Eet het fruit op aan tafel. Laat schillen, klokhuizen op het borde
achter; het wordt voor U opgeruimd !

Vergeet niet, dat zeer veel buitenstaanders in dit huis !open. Laat ze een
goede indruk meenemen, die voor ons alien plezierig is. Het kost weinig
moeite om hieraan mee te werken en het bevordert de hele sfeer, voor
iedereen die hier werkt.

THE OBSERVER.
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PERSONALIA
Mej. C. Daemen
Dhr. C. Flipsen	 Portier
Mevr. J. Helmer-Soeters 	 K.C.L.
Dhr. H. Scheffer	 Pers. Zaken

24 INAS STAGEAIRES
WIJ VERWELKOMEN	 Mej. E. van Beers	 Rest.

Mej. H. van Bommel	 Rest.
Mel. C. Bruyns	 Chir. Poli	 Mej. J. van Dal	 D
Mevr. E. Crane-Roovers 	 Hoofdadm.	 Mej. P. van Dijk	 R.P.
Mej. L. Hooimeijer	 Couveuse	 Mej. R. van Gestel	 K

Mej. E. Houtepen	 Mech. Adm.	 Mej. C. Goorden	 Keuken
Mevr. T. Hubner-Hupkens	 Lounge	 Mej. I. Hermans	 Keuken
Mej. M. Koenen	 Tel. Centr.	 Mej. A. v. d. Heijden	 School
Mej. H. Lucas	 A	 Mej. N. Houben	 Rest.
Mevr. E. Oerlemans-van Oers 	 G	 Mej. G. Keeris	 G
Mel. H. Olgers	 G	 Mej. J. Kerkhof	 E
Mej. H. Romme	 Centr. Ster.	 Mej. J. Kleinherenbrink	 B
Mevr. T. Scheepers-Kroon 	 Bloedafn.	 Mej. B. Kunneman	 H
Mevr. R. Seen-Gokke	 C/D	 Mej. W. Kuypers	 Rest.
Mej. A. van Sundert	 Tel. Centr.	 Mej. E. Olislagers	 0
Mevr. H. de Vetter-Versteden	 C/D	 Mej. L. de Rooy	 G
Dhr. F. Eikhout	 R.P.	 Mej. J. van Schijndel	 B
Mej. A. Galama	 K.N.O.	 Mel. C. v. d. Spijker	 M.P.
Mevr. M. de Kanter-Ploem	 K.C.L.	 Mel. M. Theunissen	 C
Dhr. G. Turkenburg	 Hoofdadm.	 Mej. T. van Trier	 Keuken
Mej. C. Boon	 Hoofdadm.	 Mej. M. v. d. Velden	 M.P.
Mel. S. Dubbelman	 Int. Kliniek	 Mej. A. Vlemminx	 A
Mevr. C. Braaksma-v. Gils 	 O.K.	 Mej. J. v. d. Wouw	 Rest.
Dhr. L. Demarbaix	 School	 Mej. M. van Zuylen	 Keuken

WIJ FELICITEREN MET 25 JARIG DIENSTJUBILEUM
15 maart 1972 Zr. M. Stolk.

WIJ FELICITEREN MET 12'/2 JARIG DIENSTJUBILEUM
8 maart 1972 Zr. Yvonne.

31 maart 1972 Dhr. Vervoort.

HUWELIJKEN
1-3-1972 Mel. E. Maartense (D) met Dhr. H. Mol.
3-3-1972 Mej. F. Kimenai (Chir. Poli) met Dhr. A. Thielen.

11-3-1972 Mej. A. Steffens (Chir. Poli) met Dhr. T. Kamsteeg.
18-3-1972 Mej. H. Smulders (Dir. Sekr.) met Dhr. H. v. Put.
7-4-1972 Mel. J. v. d. Maagdenberg (Röntgen) met Dhr. P. van Loon.
8-4--1972 Mej. J. de Laat (B) met Dhr. G. Ruygers.

18-4-1972 Dhr. L. v. d. Vorst (K.C.L.) met Mel. M. Rens.
27-4-1972 Dhr. J. v. d. Velden (Tech. Dienst) met Mej. W. Adams.
29 4 1972 Dhr. P. van Bijsterveldt	 (K.C.L.) met Mej. A. Marcelis.

WIJ FELICITEREN
Dhr. en Mevr. Aarts-Mol met de geboorte van hun zoon Remco.
Dhr. en Mevr. Fraenck met de geboorte van hun zoon Eldrigde.
Dhr. en Mevr. Adams-Wagemakers met de geboorte van hun dochter Claudia.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN HET

DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING-A op 29-2-1972
Zr. J. Diepstraten, Zr. Th. van	 Es,	 Zr. M. Kemerink-van Delft, Zr. J. van Leeuwarden
(cum laude), Zr. A. van Loon, Zr. H. de Man-Lapidoth, Zr. Clarina Martens, Zr. E. Meeren,
Zr. M. Mouwen, Zr. M. Musters, Zr. D. Rodrigues, Zr. Th. Ruygers, Zr. P. Teh (cum laude),
Zr. P. Stribos-Verschuren, Zr. B. v. d. Wal, Zr. M. Weterings, Zr. C. Verleg-Wortelboer,
Br. E. de Jong, Br. J. v d Lindeloof, B A. Mekes, Br. J. Redelijk, Br. G. v. d. Sluiszen.
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