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ZIEK ZIJN IN EIGEN ZIEKENHUIS

Ja, zo is het mij onlangs overkomen, gehoor te mogen
(moeten) geven aan de opmerkingen van zovele van onze

patienten.
Die opmerkingen waren zo ongeveer als volgt :
„U moest eens in mijn plaats liggen; U moest eens ge-
opereerd zijn; jullie hebben gemakkelijk praten; jullie
weten niet wat het is ...."
Enfin, vul zelf maar aan.
Het is natuurlijk een feit, dat heel velen van ons niet
weten wat het is, in een ziekenhuis verpleegd te moeten
worden.

Nu wil ik niet met dit artikeltje gaan beweren, dat ik dat
nu eens lekker wel weet. Nee, allerminst. Maar natuurlijk
zijn er enkele opgedane ervaringen, die je later beslist
in de praktijk wil brengen, zoals wat het betekent, op de
operatie-dag zelf, nog je bed uit to moeten; dat je (als
eigenwijze pleeg) daarbij niet geholpen wil worden en
dat je, gezien het gunstige resultaat, je voorneemt, jouw
patiênten ook aan te raden het alleen te proberen, in-
zoverre dit wordt goedgekeurd door de specialisten. Of
de bewuste hand op de wond tijdens het hoesten
lk zie nog meneer Marijnissen zijn gezicht, toen ik hem
zei, dat dit een fabeltje was; maar het is geen fabeltje.

Vraag hem maar eens hoe of het „echt" moet; onze
chirurgische patient is ermee gebaat. Het gewekt worden
in alle vroegte is een weldaad, wanneer je de gehele
nacht ligt te wachten tot de nieuwe dag begint, maar hoe
afschuwelijk als je behoorlijk slaapt, of eindelijk in slaap
bent gevallen. Beseffen wij, hoe weinig de patient echte
rust krijgt ? Slapen mag hij van 22.30 uur (tegen die tijd
komt het slaaptabletje) tot ongeveer 6 uur de volgende
ochtend en 's middags van 1 tot 2 uur.

Maar een zieke verplegende heeft ook andere ervaringen
dan onze zieke mensen, die geen verplegende zijn. Er
zijn verschillende dingen die zij op ons vthir hebben.
Wij weten allemaal, dat de arts en de verplegende „zoge-
naamd" de moeilijkste patienten zijn. Waarom eigenlijk ?
Zou het niet komen, omdat zij van diverse zaken meer
weet hebben dan de patient; dat zij op de hoogte zijn
van mogelijke complicaties; dat zij geen rust hebben voor
zij gezond thuis zijn (en dan nog niet) ? Toen er 's nachts
een zuster het infuus overschakelde, heb ik echt niet
kunnen nalaten haar to vragen of er geen lucht in het
systeem zat. En een gevoelig spiertje in de linker-kuit
had een haast slapeloze nacht tot gevolg, want dat werd
natuurlijk een trombose-been.
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Wat wij vOcir hebben op de meeste van onze patienten is,
dat wij veel meer zijn voorbereid op wat ons to wachten
staat in het ziekenhuis. De opname, de afdeling, de
operatiekamer met de voor ons bekende, grote lamp en
de niet angstig makende narcose-apparatuur, zijn ons alle-
maal niet vreemd.

Wat ik zelf als het prettigst ervaren heb, waren al die
bekende mensen. Het hoofd van de O.K., die even vader-
lijk bij je staat; de anaesthesist, die je, met zijn bekende
lach, onder zeil brengt; je kent je specialist on je herkent,
op de verkoeverkamer, wanneer je probeert even wakker
te blijven, Ria en Josef. Die verkoever-kamer was zalig,
voortdurend wist je iemand in de buurt, die je in de gaten
hield. Zalig, vooral omdat je jezelf tot weinig in staat
voelde.
En dan op de afdeling, al die bekende gezichten en zelfs
zij, die je niet persoonlijk kende : kollega's, leerlingen
en huishoudelijke dienst, zijn ergens toch geen onbe-
kenden van je. Dan al die mensen, die even hun hoofd
om de deur moesten steken	 't was enig, je voelde
je gewoon thuis.

Och en zo was er natuurlijk nog veel meer. Neem bijvoor-
beeld Radio Ignatius, met zijn plaatjes en zijn praatjes.
Toch vraag ik mij heel serious of of het draaien van
Toon Hermans en „de gehaktbal" ook niet bij andere pas
geopereerde mensen hevige pijn veroorzaakt ? In ieder
geval; mocht de heer van Groezen ooit geopereerd
worden, dan krijgt hij van mij zo'n plaat te horen !
Tenslotte hoop ik, dat jullie niet door het lezen van doze
regels zin zouden krijgen ook opgenomen te worden.
Helaas heeft de heer Bastiaansen mijn voorbeeld gevolgd.
Misschien kan hij het vervolg schrijven ?

L. W. WIEGERSMA.

RADIO IGNATIUS vraagt

VRIJWILLIGERS
om in de vrije uren mee te werken
aan de uitzendingen.

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden
tot de Afdeling Personeelszaken.
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PERSONEELSZAKEN,

Het is ons gebleken, dat veel mensen in ons ziekenhuis
maar nauwelijks weten wat de taak is van een afdeling
Personeelszaken.

Vandaar dat wij gemeend hebben in een aantal „Singe's"
lets te moeten vertellen over die taak en over personeels-
beleid in het algemeen.

In ons ziekenhuis is het zo, dat de direktie namens het
bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
totale beleid, dus ook voor de uitvoering van 't perso-
neelsbeleid.

De afdeling Personeelszaken is als deel van de totale
organisatie ondergeschikt aan de direktie. De deskundig-
heid van deze afdeling kan echter alleen tot haar recht
komen, als ze voldoende vrijheid van handelen - d.w.z.
bevoegdheden - heeft op haar eigen terrein.

Zij heeft in hoofdzaak een adviserende taak zowel voor
de direktie als hoofden van dienst en al het overige per-
soneel.

Wij zouden personeelsbeleid kunnen omschrijven als 't
beleid, dat erop gericht is te zorgen dat het ziekenhuis,
om zijn taak te kunnen vervullen, beschikt over voldoende,
bekwame medewerkers, die optimaal worden ingezet en
tevens gelegenheid krijgen om zich, binnen 't kader van
de mogelijkheden, naar persoon en kapaciteiten te ont-
plooien, of anders gezegd : dat de persoonlijke doel-
stelling gerealiseerd worth binnen de doelstelling van de
organisatie.
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Hoe kunnen we dit waarmaken ?

Door 't bevorderen van een goede wervings- en se-
lektiemethodiek (de juiste man op de juiste plaats);

een goede introduktie;

een begeleiding van de nieuwe werknemer binnen de
proeftijd en 't zorgen voor een juiste beoordeling,
welke ook terdege wordt doorgesproken met de be-
oo rdeelde ;

een goed salaris- en promotiebeleid, waarbij gelegen-
heid wordt geboden om via studiefaciliteiten binnen
het kader van de mogelijkheden hogerop to komen;

een goede personeelszorg (aandacht aan dienstjubilea,
begeleiding van mensen die met pensioen gaan, hulp-
verlening bij prive moeilijkheden etc.);

„bewaking" van het arbeidsklimaat (het onderhouden
van persoonlijke kontakten, het houden van exit-inter-
views etc.);

het bevorderen van werkoverleg;

een goede personeelsregistratie.

Deze opsomming is ongetwijfeld niet volledig, maar 't
geeft U wellicht een beeld van de veelomvattende taak
waarvoor wij ons gesteld zien.

In de volgende „Singels" zullen wij de punten 1 t/rn 8
wat nader uitwerken.

J. VAN ALPHEN
A. VISSERS.
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THE OBSERVER

Vrijdag 25 augustus 1972.

Het was een mooie, ergens een blijde, ochtend. De zon, een zachte bries.
De vogels in de tuin. Het is nog vroeg en ergens verheug je je op deze
dag, want morgen is het week-end.

De weerberichten zijn goed en tijdens het aankleden en ontbijt luister je
naar de nieuwsberichten van 7 uur.

Tussen dit alles door hoor je de sirene van de ambulance, een bijna
vertrouwd geluid. Je staat er niet meer bij stil, je denkt allóen : nu at !
Zal wel voor Ignatius of Diakonessenhuis zijn. Daar blijft het bij.

Maar weinig verder is die mooie ochtend overgegaan in de mist en zijn
bestuurders en inzittenden, die net als veel anderen even tevoren ook zo
genoten van die mooie ochtend, in de grootste verkeersramp die ons land
kent, terecht gekomen.

Over deze trieste zaak is reeds zoveel geschreven, dat hier eigenlijk niets
aan toe te voegen is.

Toch doe ik dit, want de kranten schreven over de verkeerspolitie, G.G.D.
en vele anderen. Wat je dan mist is het ziekenhuis.

Toen ik om half acht binnen stapte, was het al een en al bedrijvigheid.
Reeds was een groot deel van de voorbereidingen getroffen. Velen waren
aanwezig, die hier normaal zo vroeg niet nodig zijn. In het kort werd
onderling even doorgenomen of er nog iemand moest komen. Wat er nog
gedaan kon worden. Er was geen nervositeit, wel spanning, maar men
stond klaar, op alles voorbereid.

Even was er nog tijd voor een sandwich en een kop koffie, toen kwam de
harde werkelijkheid.

Lang en hard is er gewerkt en ieder op zich heeft zich ingezet op een
manier, die respect afdwingt. Het is een inzet geweest waar de direktie
trots op kan zijn.

Namen doen er niet toe, is onbelangrijk, maar een naam meen ik te mogen
noemen. lemand, waarvan je zo weinig merkt, die zijn taak in een beetje
een vergeten hoek doet, maar met een dergelijke overtuiging, dat dit
bij alien die het weten respect afdwingt : de heer van Gurp uit het
mortuarium.

Wat hier gedaan is door hem en de assistentie, die hij gelukkig kreeg,
is ongelooflijk. Het was niet all6On de verzorging van de overledenen,
maar ook daar alles nog om heen, telefoon, recherche, enz.

leder op zijn manier weet, wanneer hij of zij in een ziekenhuis gaat werken,
dat hij een taak krijgt, waarmee hij niet aan de weg timmert.

Deze dag, 25 augustus, zijn velen van ons nauwer bij de dood betrokken
geweest dan ooit tevoren, hebben velen beter gevoeld hoe snel een leven
kan worden afgebroken.

lk zou willen eindigen met een stille hulde aan at diegenen, die zich
speciaal op deze dag zo voor hun medemens hebben ingezet.

THE OBSERVER.
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NIEUWE DIREKTEUR-GENEESHEER

Met ingang van 1 augustus 1972

is door het Bestuur benoemd

tot Directeur-Geneesheer

van ons ziekenhuis :

de Heer F. A. C. Mol.

De Heer Mol, geboren in 1925 te
Etten-Leur, behaalde zijn
artsdiploma aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht.

Na 18 jaar huisartsenpraktijk
te Etten-Leur, gedurende welke
periode hij vele functies bekleedde
op bestuurlijk niveau, aanvaardde
hij zijn benoeming tot
Directeur-Geneesheer.

Per 1 december zal hij in functie
treden.

Thans bereidt de Heer Mol zich
door studie en stage voor op zijn
ongetwijfeld moeilijke taak.

Na december 1972 hopen wij,
middels een interview, de Heer
Mol uitvoeriger bij U te
introduceren.

Wij heten de Heer Mol reeds nu
van harte welkom en wensen hem,
zijn echtgenote en kinderen
van harte geluk met deze
benoeming en vertrouwen op een
prettige samenwerking.

DE REDAKTIE.
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D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS

OPENING D.O.K.A.-Z.W.A. (donkere kamer - zwart-wit amateurs)

In aanwezigheid van het voltallig bestuur van onze personeelsvereniging
opende de heer Bastiaansen, belicht door blitzlicht, de donkere kamer
annex spoellokaal met een luide knal.

Zoals gebruikelijk bij dit soort feestelijkheden werden door de voorzitter
diverse mensen in het blitzzonnetje gezet. Vooral de grote animators de
heer v. d. Pol en de heer Marcelis, die ruim 'n half jaar, in overleg met
het bestuurslid de heer Dhaenens, bezig zijn geweest met de voorbe-
reidingen.

Zij hebben zeer veel vrije tijd belangeloos beschikbaar gesteld, evenals
de heer Jansen, de heer Blijlevens en de heer Antens van de Technische
Dienst.

Genoemde heren hebben hier geweldig enthousiast vakwerk geleverd.
In hun kostbare avonduurtjes hebben ze getracht de ruimte zo gezellig
en doelmatig mogelijk in te richten.
Hiervoor een gul applaus !

De heer Bastiaansen wenste de leiders, de heer v. d. Pol en de heer
Marcelis, veel sukses en sprak de hoop uit, dat in de toekomst veel leden
er hun vrije uurtjes zinvol en met plezier zullen doorbrengen.

Vooral voor de interne leden is dit een buitenkansje !
Na alles goed bezichtigd te hebben en ervan overtuigd, dat de centen goed
besteed zijn, bracht men nog een toast uit op het slagen van dit onderdeel
van D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning).

Redaktie M. VAN BRACHT.
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D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS

VERSLAG VAN HET ENKA VOETBALTOERNOOI

Op 27 augustus speelden 16 elftallen om de VTV-Enka-
beker op de terreinen van de Texas-bar bij Prinsenbeek.

Het weer en het bier waren goed en er werd lekker ge-
speeld onder goede leiding.

We eindigden in onze poule op de derde plaats, met na
drie wedstrijden 'n doelsaldo van 0-1 !

Nummer een fa. Hoechst in onze poule had 'n doelsaldo
van 2-0.

Er was weinig krachtsverschil. We moesten nu penalty
schieten om to strijden om de 9e plaats. Na 16 penalty's
was dit in ons voordeel beslist.

De laatste wedstrijd werd gewonnen met 2-0, dus we
eindigden als negende.

Een compliment voor VTV-Enka voor het uitstekend ge-
organiseerde en sportief verlopen toernooi.

a
VERSLAG „DR. WEGGEMAN" VOETBALTOERNOOI

12 Augustus werd weer het jaarlijks terugkerende voetbal-
toernooi om de dr. Weggeman-wisselbeker gespeeld.

Dit jaar werd dit georganiseerd door Ziekenhuis Lievens-
berg uit Bergen op Zoom op de terreinen van de Broe-
ders van Huijbergen.

Na vijf verhitte wedstrijden, het was vrij warm weer,
hadden we het magere doelsaldo van 5-7, wat goed was
voor een vierde plaats.

Het toernooi werd besloten met 'n koude lunch. Het toer-
nooi werd gewonnen door het elftal van Vrederust.

De uitslagen :

Laurens—Ignatius 2-1;
Vrederust—Ignatius 1-0;
Franciscus—Ignatius 1-1;
Lievensberg—Ignatius 2-0;
A.B.G.—Ignatius 1-3.

M. DHAENENS.
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50 JAAR IGNATIUS-ZIEKENHUIS

In het kader van het 50-jarig bestaan van ons ziekenhuis is er, zoals U
in de vorige Singel 33 heeft kunnen lezen, een speciale feestcommissie
benoemd, die het voigende feestprogramma heeft vastgesteld.

Algemeen :
In tegenstelling tot het bericht in de vorige
Singel 33, zal er geen jubileumboekje worden
uitgegeven, doch er zal een speciale Singel
uitkomen, die geheel gewijd is aan het 50-jarig
bestaan.

14 november 1972:
Te 17.30 uur zal er een eucharistieviering
worden gehouden in de Kapel van het moeder-
huis.
De celebrant is Pater J. Dresen, die tevens de
predikatie zal houden.
Gezien het beperkt aantal plaatsen in de
Kapel zal deze viering alleen bijgewoond wor-
den door genodigden.
Van de personeelsleden zijn o.a. uitgenodigd
alien die langer dan 10 jaren in dienst zijn.
Bovendien worden per dienst/afdeling nog een
aantal kaarten beschikbaar gesteld, die in
onderling overleg verdeeld kunnen worden.
De eucharistieviering zal in z'n geheel door
Radio Ignatius worden uitgezonden.

15 november 1972:
Te 15.00 uur zal er een herdenkingsbijeen-
komst worden gehouden in de Grote Kerk
voor de externe relaties van het ziekenhuis.
Deze bijeenkomst zal geopend worden door
de voorzitter van het bestuur Mr. D. v. Setten
Sprekers op deze bijeenkomst zijn :
Mgr. Dr. J. L. M. de Lepper
en namens de Minister van Volksgezondheid
en Milieuhygidne Dr. P. Siderius.
Op deze bijeenkomst zal door de medische
staf een geschenk worden aangeboden aan
het bestuur.
Voor wat betreft de interne viering van deze
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dag in het ziekenhuis, zal de Civiele Dienst
zorgdragen voor een passende omlijsting.
Radio Ignatius zal de gehele dag in de ether
zijn.

24 en 25 november 1972 :
Voor alle medewerk(st)ers zal in de Stads-
schouwburg de musical „En nu naar bed" van
Annie M. G. Schmidt worden opgevoerd.
Daar de Stadsschouwburg slechts ± 700
plaatsen heeft en behalve de personeelsleden
ook de gepensioneerden en overige mede-
werkenden worden uitgenodigd, heeft de
feestcommissie tot haar spijt moeten be-
sluiten, dat alleen de echtgenoten van de
medewerk(st)ers als introduce's kunnen wor-
den uitgenodigd.
Kaarten kunnen worden afgehaald op maan-
dag 20 en dinsdag 21 november a.s. van
12.00 tot 14.00 uur en van 17.00-18.30 uur in
de Medische Bibliotheek.
De keuze van de avond is vrij totdat een van
de avonden is volgeboekt. Voorzie U dus tijdig
van plaatsbewijzen.
Omdat aangetekend wordt wie een of twee
kaarten ontvangt, verzoeken wij U zoveel mo-
gelijk persoonlijk Uw kaart to komen afhalen.
De toegangskaart is tevens consumptiekaart.
Met uitzondering van de plaatsen voor het
Bestuur, de Directie, het Bestuur van de Me-
dische Staf, de Ondernemingsraad en de ge-
pensioneerde medewerkers, worden er geón
plaatsen gereserveerd.
De avond zal worden geopend door de voor-
zitter van het bestuur Mr. D. van Setten.
Na afloop van de musical zal de heer C. Ley-
ten namens het gezamenlijk personeel een
cadeau aanbieden aan de voorzitter van het
bestuur.
Hierna is er gelegenheid voor gezellig samen-
zijn tot 01.30 uur.
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„EN NU NAAR BED”

Zoals U in het programma heeft
kunnen lezen zal op 24 en 25
november a.s. voor alle perso-
neelsleden van ons ziekenhuis de
musical worden opgevoerd „En nu
naar bed" van Annie M. G. Schmidt
en Harry Bannink.

Produktie : John J. de Crane.

Regie : Paddy Stone.

Dekor en kostuums : Jan Bentener.

Na „Heerlijk duurt 't langst" heeft het zes jaren geduurd
totdat er dan nu weer een tweede Nederlandse muzikale
komedie van Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink tot
stand gebracht is.

De medewerkenden van deze komedie zijn :

Mary Dresselhuys, Conny Stuart, Frans Halsema,
Sylvia Alberts, John Kock, Karin Larsen, Hein Boeie,
Cisca Beaudonx, Patrick Theunisse, Mies de Heer,
Hans Hudson, Anja Tactor, Mendel de Boer,
Connie Burgemeestre en Merritt Chance.

Zij vormen een onzes inziens unieke rolbezetting, mede
door de kombinatie van Conny Stuart en Mary Dressel-
huys.
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„En nu naar bed” is een modern sprookje voor grote
mensen. Zoals in de oude sprookjes is ook hier het thema
de strijd tussen goed en kwaad.

In dit sprookje is er een goede en een kwade macht aan
het werk om de held van het verhaal te laten slagen of
mislukken, maar in de wereld - ook in het Nederland van
1971 - heerst speciaal op het gebied van de seksualiteit
wel enige verwarring over de begrippen goed en kwaad,
slagen en mislukken. Van deze verwarring is Annie M. G.
Schmidt uitgegaan in dit spel.

Zij schreef 16 liedjes waar Harry Bannink in nauwe sa-
menwerking met haar de muziek bij componeerde, die
weer door Herman van Schoonderwalt werd gearrangeerd.

Het orkest werd door Harry Ban-
nink samengesteld en bestaat uit :

Piet Engel
saxofoon, fluit

Rob Hilhorst
slagwerk

Thijmen Hoolwerf
gitaar

Harry Sevenstern jr.
trompet

Bert Stoots
piano en orgel

Piet van Zwienen
basgitaar.

De musical is op 5 november 1971
in Theater Carre te Amsterdam in
premiere gegaan.

Wij wensen U veel plezier.

DE REDAKTIE.
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MEDEDELINGEN

Van het Kollege voor Arbeidszaken van de Nationale Ziekenhuisraad ont-
vingen wij de volgende brief betreffende de nakalkulatie 1972 van 2,25°/o
en de uitkering ineens van 4,09%.

Mijne heren,

De loonontwikkelingen in het bedrijfsleven gedurende de periode van
1 juli 1971 tot en met 30 juni 1972 hebben uitgewezen, dat de gedurende
deze periode aan het ziekenhuispersoneel toegekende salarisverhogingen
zijn achtergebleven.

Gerelateerd aan het huidige salarisniveau bedraagt volgens de berekenin-
gen van de Overheid de achterstand 2,25%.

Overeenkomstig de door de Rijksoverheid gevolgde gedragslijn heeft het
Kollege van Arbeidszaken besioten u te adviseren over to gaan tot een
uitkering-ineens aan al het personeel inciusief de zgn. minimum-loontrek-
kers, tot een bedrag van 2,25°/o van het jaarsalaris inciusief de kompensatie
voor de premie AOW verhoogd met 6 1/2 0/o vakantietoeslag en vermeerderd
met de kinderbijslag dan wel de kindertoelage - voor het geval in de
inrichting een kindertoelage-regeling van kracht is - tenzij betrokkene aan-
spraak maakt op de maximum-bedragen, waarover meer bijzonderheden
onder A 2.

Inmiddels zijn in de tweede helft van het jaar 1972 de lonen in een groot
aantal bedrijfstakken tengevolge van prijsstijgingen weer aanzienlijk ge-
stegen. De regering heeft daarom besioten aan het overheidspersoneel
over de maanden augustus tot en met december 1972 een uitkering-ineens
to verienen van Pk.

Aangezien dit percentage mede wordt berekend over de nakalkulatie 1972
resulteert dat in een percentage van 4,090/o.

Ook ten aanzien van deze maatregel heeft het Kollege voor Arbeidszaken
besioten u te adviseren over to gaan tot een uitkering-ineens van 4,09%
over de maanden augustus tot en met december 1972 aan al het personeel
inclusief de zgn. minimum-loontrekkers.

Voorts wordt gaarne het volgende onder uw aandacht gebracht :

A. De nakalkulatie van 2,25°/o

De peildatum

Deze is gesteld op 1 oktober 1972.
Indien betrokkene op genoemde datum niet meer in dienst is :
de laatste dag, waarop hij/zij in het jaar 1972 werkzaam was;
indien betrokkene na 1 oktober in dienst treedt : de datum, waarop
dit plaats vindt.

De uitkeringsbasis

Deze is de som van :

het op de peildatum geidende maandsalaris inciusief de kom-
pensatie-premie AOW
de vakantietoeslag van 61/20/o
de kinderbijslag dan wel de kindertoelage, indien in de inrich-
ting een kindertoelage-regeling van kracht is
de gemiddelde maandelijkse toeslag voor onregelmatige dien-
sten on overwerk.
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De uitkeringsbasis wordt evenwel niet verhoogd met de kinder-
toelage, indien betrokkene aanspraak maakt op de maximum-
bedragen per kind t.w.
voor het eerste kind	 — f 59,82
voor het tweede kind	 — f 61,62
voor het derde en volgende kind — wettelijke kinderbijslagen +

f 7,50 per kind

3. Het bedrag van de uitkering

Deze bedraagt voor elke maand of gedeelte van een maand van
het jaar 1972, waarin betrokkene werkzaam is (geweest) c.q. de
hoedanigheid bezit van belanghebbende, 2,25% van de uitkerings-
basis.

B. De uitkering-ineens van 4,09%

De peildatum

Deze is eveneens gesteld op 1 oktober 1972.
Indien betrokkene op genoemde datum niet meer in dienst is :
de laatste dag, waarop hij/zij gedurende de uitkeringsperiode
(laugustus t/m 31 december 1972) werkzaam was;
indien betrokkene na 1 oktober in dienst treedt : de datum, waarop
dit plaats vindt.

De uitkeringsbasis

Deze is de som van :

het op de peildatum geldende maandsalaris inclusief de kom-
pensatie-premie AOW
de kinderbijslag dan wel de kindertoelage, indien in de inrich-
ting een kindertoelage- van kracht is

c) de gemiddelde maandelijkse toeslag voor onregelmatige dien-
sten en overwerk.

De uitkeringsbasis wordt niet verhoogd met de kindertoelage,
indien betrokkene aanspraak maakt op de maximum-bedragen per
kind zoals onder A 2 vermeld.
Voorts wordt in tegenstelling tot het onder A 2 genoemde de va-
kantietoelage niet in de uitkeringsbasis opgenomen.

3. Het bedrag van de uitkering

Het Kollege voor Arbeidszaken geeft u in overweging om, indien
mogelijk nog in de loop van deze maand, aan de uitkeringen uit-
voering to geven.

Hoogachtend,
het sekretariaat,
dr. A. L. M. KNAAPEN.
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Pensioenfonds P.G.G.M.

Het is gebleken, dat veel mensen, die in ons ziekenhuis werkzaam zijn
niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om de premievrije rechten,
verkregen tijdens deelname aan 't pensioenfonds, „af te kopen".

Deze uitkering ineens is uitsluitend mogelijk op verzoek van :

de vrouwelijke deelnemer, die de deelneming beeindigt wegens haar
huwelijk en tevens met ontslag gaat. Dit ontslag mag plaatsvinden in
een periode lopende van 3 maanden vOOr tot 66n jaar na het huwelijk;

de deelnemer, die de deelneming beeindigt wegens emigratie naar een
land buiten Europa;

c. de deelnemer van niet Nederlandse nationaliteit, die de deelneming
beeindigt wegens vestiging buiten Nederland.

Spaarregeling

Wij wijzen U erop, dat wijziging van het spaarbedrag slechts kan geschie-
den per 1 januari. Hiervan dient vOdor 15 december schriftelijk mededeling
te worden gedaan aan de afdeling loonadministratie.

.14
De gekozen leden van de O.R. en het bestuur van de personeelsvereniging
D.I.O. hebben het idee geopperd om, in verband met het 50-jarig jubileum
van ons ziekenhuis, namens het personeel een cadeau aan te bieden aan
het bestuur van het ziekenhuis.

Zoals U reeds uit de gepubliceerde notulen van de O.R.-vergadering van
12 september hebt kunnen vernemen, wordt gedacht aan een aquarium
dat dan geplaatst zou moeten worden in de bezoekershal.

Het ligt in de bedoeling om dit cadeau (symbolisch) aan te bieden op de
feestavonden in de schouwburg op 24 en 25 november a.s. U begrijpt, dat,
om dit plan te kunnen verwezenlijken een bijdrage van U gevraagd zal
worden.

Wij zijn echter van menig dat deze bijdrage geheel vrijwillig moet zijn.
De inzameling zal daarom geschieden via collectebussen die op vele
plaatsen in het ziekenhuis geplaatst zullen worden. Hierdoor is gewaar-
borgd, dat ieder personeelslid zelf kan bepalen of en zo ja hoeveel zijn of
haar bijdrage zal zijn.

Wij vertrouwen erop, dat U het idee van ons kunt ondersteunen en door
Uw bijdrage ons in staat zult stellen namens het totale personeel dit cadeau
aan te bieden.

De gekozen leden van de O.R.
Het bestuur van D.I.O.
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Notulen van de Ondernemingsraad

niet meer gepubliceerd in Singel 33.

Daar Singel 33 slechts ± 6 maal per jaar verschijnt, is het niet mogelijk
om de goedgekeurde notulen tijdig te publiceren.

Ook is gebleken dat - door de „verkorte" weergaven van de notulen -
sommige personeelsleden het idee hebben gekregen, dat hun vertegen-
woordigers in de Ondernemingsraad veel te weinig aktief zijn.

In de laatste Ondernemingsraadvergadering is dan ook besloten om met
het publiceren van de notulen niet meer te wachten totdat de Singel ver-
schijnt, maar :

zo spoedig mogelijk na de vergadering een kort verslag hiervan te
publiceren op de publikatieborden;
het aantal publikatieborden hiervoor uit te breiden.

Indien het kort verslag aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen de ge-
interesseerde personeelsleden zich wenden tot hun vertegenwoordigers
in de Ondernemingsraad.

Gehoopt wordt dan, dat hierdoor het kontakt tussen Ondernemingsraad-
leden en hun „achterban" verbeterd wordt.

A. VISSERS,
Hoofd Personeelszaken.
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PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

Dhr. J. den Otter	 K.C.L.
Mevr. A. Wilkens—Toose	 Bloedafname
Mevr. M. Messchaert—Leckie	 Loonadm.
Mevr. T. Deijkers—Sno	 Rochus Pay.
Dhr. C. van Dongen
	

K.C.L.
Mevr. M. Lunstra—van Deinse

	
K.C.L.

Mevr. E. Kimenai—Kamstra
	

B
Dhr. J. Michielsen
	

K.C.L.
Mej. L. Rombouts
	

K.C.L.
Mevr. R. Samson—Aveling

	
B

Mej. P. van Halteren
	

G
Mej. C. de Laat
	

Ther. Pay.
Dhr. J. v. d. Bergh
	

Apotheek
Mej. P. Vullers	 0
Mej. M. Aarts
Mevr. P. Creighton—de Bruijn	 K.C.L.
Mej. M. Fonken	 Röntgen
Mej. M. de Groot	 K.C.L.
Mej. J. v. d. Hurk	 Hoofdadm.
Mej. D. Kentie	 Bact. Lab.
Mevr. T. KUttschreuter-Hekelaar 	 A
Mej. A. Pelders
	

Röntgen
Dhr. C. Segeren
	

K.C.L.
Mej. C. van Unen
	

Röntgen
Mej. M. Smit
	

Stag. Dietiste
Dhr. E. Broekmans
	

Mech. Adm.
Dhr. A. Pals
	

Hoofdadm.

Mej. C. Adriaansen
	

Schoo
Mej. J. Althuyzen
	

Schoo
Dhr. W. Bakker
	

Schoo
Dhr. W. Batist
	

Schoo
Mej. H. den Besten
	

Schoo
Mej. L. Born
	

Schoo
Dhr. J. Braspenning
	

Schoo
Mej. C. Bullens
	

Schoo
Mej. M. Cooymans
	

Schoo
Mej. E. Damen
	

Schoo
Mej. C. de Deugd
	

Schoo
Mej. B. Diepstraten
	

Schoo
Dhr. W. Dings
	

Schoo
Mej. C. Doms
	

Schoo
Mej. L. van Dorst
	

Schoo
Mej. A. Embrechts
	

Schoo
Mej. J. van Ghert
	

Schoo
Mej. A. Graaumans
	

Schoo
Mej. G. Hamel
	

Schoo
Dhr. H. van Hellemond

	
Schoo

Mej. J. van Holsteijn
	

Schoo
Dhr. J. de Hoon
	

G
Mej. J. Hope
	

B
Dhr. J. v. d. Kamp
	

School
Mej. M. Kerckhaert
	

School
Mej. H. Knegt
	

School
Mej. M. Kommers
	

School
Mej. M. Magermans
	

School
Mej. C. Moerkens
	

School
Dhr. A. Moerland
	

School
Mej. A. Mutsaers
	

School
Mej. M. Nuiten
	

School
Dhr. J. van Omme
	

B
Mej. P. Oninckx
	

0
Mej. A. Oomen
	

School

Mej. E. Peeters	 Hoofdadm.

Mej. C. Raats	 School
Mej. R. Ritzen

Mej. A. Rossi	 School
Mej. M. v. d. Sanden	 Uitsl.kamer
Mej. G. v. d. Snepscheut	 School
Mej. J. Spapen	 Bact. Lab.
Dhr. G. Spierings	 School
Dhr. W. Uitermark	 Hoofdadm.

Mej. J. Vermeulen	 School
Mej. L. Verschuren	 Röntgen
Mej. M. Voeten	 K.C.L.

Mej. I. v. d. Water	 School
Mej. J. Weterings	 School
Mej. M. Roozen	 School
Mej. C. v. d. Klundert 	 School

Mevr. A. Roovers—Lips	 O.K.
Mej. A. Martens
Dhr. Z. Szatmari-Szabo	 K.C.L.

Mevr. C. Donjacour-Valkenburg
Mej. J. Monte	 Ther. Pay.
Mej. G. de Leeuw	 A

Mej. G. v. Beek	 Stag. Maatsch. Werk
Mevr. T. Gommers—Trommelen	 0
Mej. M. Kleyn	 K.C.L.

Mevr. P. v. Wijsberge—Overgaauw 	 G
Mej. A. Goossens	 Centr. Ster.
Mej. R. Groenewegen	 Röntgen
Dhr. H. van Campenhout	 Inkoop

Mej. C. Labadie	 K.C.L.
Mej. J. Maatman	 O.K.
Mej. A. Abrahamse	 O.K.
Dhr. D. Boumeester
Mej. M. Dekkers	 A

Mej. M. van Gastel 	 C/D
Mevr. M. van Halderen—Roos 	 0
Mevr. L. de Jong—Palland
Mej. C. Kok	 Stag. KI. psycholoog

Mej. E. Martens	 0
Mej. A. Okkerse
Dhr. A. Santbergen
Dhr. J. van Spelde	 0

Mej. C. Weijts	 Mar. Pay.
Mej. C. Bastiaansen
Mevr. J. van Alphen—Bogaarts
Mej. P. Ansems	 Int. Poli
Mej. B. van Bergen	 Cardiologie

Mevr. G. Brugel—Breugelmans
Mevr. L. van Dorst—de Kok
Mej. H. Metze
Mej. M. Plasschaert
	

Couveus

Mej. C. Samson	 K.C.L.
Mej. G. Theuns	 K.C.L.
Mej. H. Wissink	 Civiele	 Dienst
Dhr. J. Kriesch	 Portiersloge

Mej. H. Huybregts	 C/D
Mej. P. v. d. Laag

Mej. M. v. d. Broek	 Inas
Mej. H. Janssen	 Inas
Mej. W. van Ophoven	 Inas
Mej. C. Kempen	 Inas
Mej. L. v. d. Sande	 Inas
Mej. H. van Beers	 Inas
Mej. A. v. d. Laar	 Inas
Mej. G. v. d. Velden	 Inas
Mej. M. v. d. Sanden	 Inas
Mej. M. Rijnvos	 Inas
Mej. M. Weemaes	 Inas
Mej. C. van Eekelen	 Inas
Mej. M. van Dijk	 Inas
Mej. C. Abrahams	 Inas
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Mej. T. van Dommelen	 Inas
Mej. C. v. d. Meydenberg 	 Inas
Mej. L. Bink	 Inas
Mej. J. van Esch	 Inas
Mej. G. Sleebe	 Inas
Mej. M. Klerkx	 Inas
Mej. J. Smits	 Inas
Mej. A. v. d. Steen	 Inas
Mevr. P. Verschure—v. d. Kieboom

Maria Pay.
Mej. A. Gerrits	 O.K.
Mevr. G. Zwanikken—Derks
Mevr. J. Ambags—Francken Mech. Adm.
Mej. E. de Rooy	 Röntgen

Mej. M. Pernot
	

Polikliniek
Mevr. H. v. Raan—Wiegeraad

	
Rest.

Mej. P. Lievegoed
	

Couveuse
Mej. E. de Brouwer
	

Chir.	 Poli
Mej. C. Mensen
	

Cardiologie
Mej. C. van Poppel
	

Maria Pay.
Mevr. L. Hellemons—van Sprundel	 B
Mej. J. Janssen
	

0
Mej. R. de Kleijn
	

C/D
Mevr. A. Marcelis—Dikmans

	 G
Mej. E. Faber
	 B

Mej. J. Roels
Mej. E. van Ginneken
Mej. J. Foppes

HUWELIJKEN
30— 6-1972
14— 7-1972
1— 8-1972
4— 8-1972

16— 8-1972
18— 8-1972
22— 8-1972

8-1972
8-1972

29— 8-1972
2— 9-1972

9-1972
9-1972

20— 9-1972
22— 9-1972
13-10-1972
13-10-1972

Mej. H. Olgers (G) met Dhr. J. Stinesen.
Mej. P. Wijtvliet (G) met Dhr. H. Brokx.
Dhr. H. Martens (Mech. Adm.) met Mej. M. van Olmen.
Mej. M. Adams (Röntgen) met Dhr. D. v. d. Made.
Mej. M. de Leuw (K) met Dhr. P. Bijl.
Mej. S. Schultze (K.C.L.) met Dhr. J. van Tilborg (K.C.L.).
Mej. R. Brouwers (Ther. Pay .) met Dhr. G. Bruynzeels.
Mej. W. Meeuwisse (E) met Dhr. W. Wagemakers.
Dhr. H. Scheffer (Pers. Zaken) met Mej. M. de Vries.
Mej. M. van Elewout (Mondheelk.) met Dhr. T. Zom.
Mej. Ch. van Es (Ther. Pay.) met Dhr. P. van Loon.
Mej. K. Theeuwes (H) met Dhr. W. Brouwers.
Mej. G. v. d. Biggelaar (H) met Dhr. F. Geerts.
Mej. J. Covers (A) met Dhr. B. Wiekema.
Mej. T. van Rooyen (Gyn. Poli) met Dhr. P. van Rooy.
Dhr. J. Michielsen (K.C.L.) met Mej. N. Bouten.
Mej. A. van Gestel (K.C.L.) met Dhr. A. de Swart.

WIJ FELICITEREN
Dhr. en Mevr. Mallee—Romme met de geboorte van hun zoon Coen.
Dhr. en Mevr. Eelants met de geboorte van hun dochter Claudia.
Dhr. en Mevr. v. d. Berg—Claasen met de geboorte van hun zoon Marco.
Dhr. en Mevr. Eikhout met de geboorte van hun zoon Remco.
Dhr. en Mevr. Buys—Baayens met de geboorte van hun zoon Paul.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN

HET DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING A
Zr. A. van Beek, Zr. A. Bouwens, Zr. C. Ganpat, Zr. J. Govers, Zr. E. Bouwmeester-v. d.
Heiligenberg, Zr. A. Hereijgers, Zr. Th. Klaassen, Zr. A. Kleemans, Zr. E. Koningen,
Zr. A. Lambregts, Zr. A. v. d. Ouweland, Zr. J. Peltenburg (cum laude), Zr. M. Saes,
Zr. Ph. Snels, Zr. Th. Tax, Zr. E. Vroegrijk (cum laude), Zr. L. Weterings (cum laude),
Br. A. Beljaarts, Br. A. Hommel, Br. J. Wirken.

GESLAAGD
voor de aantekening Kindenrerpleging :
De zusters : P. Adema, P. van Dongen, W. Hermans, J. Mol, M. Nooren, E. Smulders.

JUBILEUM
Zr. Paulina op 8-9-1972 40-jarig professiefeest.
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