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VOORWOORD
Het is een goede gedachte van de Redaktie van Singel 33
om het gebeuren rond het 50-jarig bestaan van ons zieken-
huis in een jubileum-nummer vast te leggen.

Gaarne voldoe ik daarom aan het verzoek voor dit nummer
een voorwoord te schrijven.

Zoals ik tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Grote
Kerk reeds heb gesteld, is de viering van een 50-jarig
ziekenhuisjubileum een discutabele zaak.

Vanzelfsprekend is er reden tot voldoening om een zo
lange periode van dienstverlening aan de Bredase ge-
meenschap op het terrein van de gezondheidszorg. Een
terugblik op deze periode kan zijn om met de historica
Annie Romein-Verschoor te spreken, een „omzien in ver-
wondering" - om alle moeilijkheden die werden overwon-
nen - maar zal, voor wie de rede van de historicus Mgr.
de Lepper gehoord of gelezen heeft, veeleer zijn een
omzien in bewondering.
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Bewondering voor de initiatieven, destijds door de Zusters
van de Kongregatie „Alles voor Allen" genomen, en be-
wondering voor de prestaties door velen dikwijls met
grote offervaardigheid geleverd.

Niettemin blijft een 50-jarig ziekenhuis een discutabele
zaak. Bij de huidige snelle voortgang van medisch kunnen
en medisch weten, treedt snel veroudering op.

Het is daarom verheugend dat in ditzelfde jubileumjaar
een principe-besluit tot vernieuwing is gevallen. Maar dit
nieuwe zal stellig geen kopie mogen zijn van het oude,
wil het niet verouderd zijn als het klaar is.

Bezinning op de nieuwste ontwikkelingen in ziekenhuis-
bouw en organisatie zijn nodig. Maar ook bezinning op
nieuwe vormen van samenwerking, intern tussen alle ge-
ledingen van werkers en bestuurders in ons huis, extern
met de andere Bredase ziekenhuizen, in het bijzonder met
onze toekomstige partner in de nieuwbouw, het Laurens-
Ziekenhuis.

Over de ontwikkelingen in de toekomst heeft Dr. Siderius
tijdens de herdenkingsbijeenkomst behartenswaardige
dingen gezegd, die overigens voor degenen, die snel
zouden willen aanpakken niet bijzonder bemoedigend
waren.

Zo werd de nadruk gelegd zowel op het verleden als op
de toekomst. Er op duidend, dat dit jubileum tevens is
een keerpunt.

Er zal veel wijsheid en goed overleg nodig zijn om van
dit keerpunt of de goede weg te vinden.

Van harte wens ik, dat wij er gezamenlijk in zullen slagen
binnen de gewenste tijd de Bredase gemeenschap een
aan de eisen des tijds aangepast gezondheidscentrum te
kunnen schenken, dat wederom een lange reeks van
jaren goede diensten zal kunnen bewijzen.

Mr. D. VAN SETTEN.
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De viering van het 50-jarig bestaan van ons

ziekenhuis werd begonnen op 14 november 1972

met een eucharistieviering in de kapel van het

Moederhuis.

De evangelie-lezing en de homilie (Bijbeluitleg),

uitgesproken door Pater J. Dresen, laten we

hierna volgen.

MATTEUS 25. 1-13

Een bruid had een aantal vriendinnen,

die er met hun lampen op uit trokken,

om de bruidegom tegemoet te gaan.

Sommige van hen maakten zich nergens zorgen over;

zij hadden wel hun lampen, maar verder

geen olie bij zich.

Anderen daarentegen waren zo verstandig om behalve

hun lampen, ook nog wat olie in kruiken

mee te nemen.

Omdat de bruidegom !anger op zich liet wachten

dan men gedacht had, vielen zij allemaal

- moe van het wachten - in slaap.

Midden in de nacht werden zij wakker geroepen :

de bruidegom komt eraan, vlug, hem tegemoet !

Meteen stonden zij op en maakten hun lampen in orde.

De zorgelozen onder hen zeiden tot degenen, die zo

verstandig waren geweest wat meer olie mee te nemen :

Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen staan op uitgaan.

Zij kregan als antwoord : Ondanks onze voorraad zou het

kunnen gebeuren, dat er niet genoeg olie was

voor ons allemaal. Ga liever zelf olie kopen.

En terwijl zij dat gingen doen,

kwam de bruidegom en degenen, die extra olie

meegenomen hadden, mochten mee naar zijn huis

voor het bruiloftsmaal.

Daar werd de deur gesloten.

Misschien had u een heel ander evangelie verwacht, vandaag.

Het bijna voor de hand liggende : Wat je aan de minste

der mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan.

Die pluim, die verdient u allemaal :

u die gewerkt heeft, en u die nog werkt.

U heeft veel aan de minsten gedaan.

Maar ik wilde het vandaag niet hebben over het bekoorlijke

d o e n, maar over dat diepere waarom wij hier in geloof

bij elkaar zijn, rond wat Jezus voor ons „gedaan" heeft :

het st u k I open op de schepping.

Zolang ik nog iets kan doen, heb ik voor mezelf een stuk

genoegdoening, bevrediging; maar het vraagt veel meer trouw,

het vraagt de uiterste spanning om te kunnen wachten

op de nieuwe schepping, waaraan wij iets mogen doen,

die wij even mogen aantonen in de suksessen

die wij beleven.

ZO zijn 50 jaar geleden zusters begonnen : zij hadden olie

in kruiken bij zich om te wachten ! Hij is er nog niet,

de Heer met zijn nieuwe schepping. En iedere generatie

zal opnieuw moeten proberen, dat, een beetje ervan,

uit te drukken.
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Bijna word je het zat, en zou je liever willen zeggen :

Heer, het zal mijn tijd wel duren, ik heb genoeg van die

mislukte schepping ! En toch zal ik opnieuw, iedere keer

opnieuw moeten kapituleren, juist in het werk aan de mens.

Daarom heb ik voor u gekozen, wat hier in de kapel

onder het altaar uitgebeeld staat, en waar de zusters

vaak zomaar binnen !open : niks doen, alleen maar kijken

naar de olie, of die nog in de kruik is.

Dit dUrven zien, ook at kom je er niet mee klaar,

ook al komen er steeds nieuwe problemen, ook al zou je

ongelooflijk veel nt5 at willen duidelijk maken.

Het voile licht is ons nu nog niet gegeven.

Daarom ook zijn wij begonnen met deze geloofs-bijeenkomst.

Geloven in de o n m a c h t van de Heer, mee-delen in wat

Hij „gedaan" heeft : stukgegaan, en toch zich doorgegeven.

Dat is eucharistie.

Blijvend bij elkaar zijn in het niet-haalbare,

in het onder-je-handen zien uitglippen van wat je zou

willen redden.

ledere genezing die hier bereikt wordt, is een klein

op-lichten van wat het wil zeggen : dat het zó kon blijven,

dat het nooit meer aan bederf onderhevig was.

En alles wat wij doen, zal door de donkerte van het

schijnbare verlies heên moeten, om te komen in het nog voor ons

onvoorstelbare I i c h t.

Dat is de waarde van een konfessioneel ziekenhuis,

waarin uiterste deskundigheid tot hoge spanningen

opgevoerd wordt, waarin tegelijkertijd gerekend wordt

op een aantal mensen, die extra olie bij zich hebben,

om te durven wachten op wat de uiteindelijke Heelmaker

voorgoed zal herscheppen.

In het evangelie-verhaal gaat het over zorgeloze

mensen, die dat wachten willen overslaan en zeggen :

wij zullen wel zien, het zal onze tijd wel duren.

Het gaat vooral over de verstandigen.

Daarom zijn wij hier, dankbaar voor wat de zusters

gedaan hebben.

Het gaat niet om prestaties, maar of bij die prestaties

en in die prestaties, dat wachten zit, dat echt kapituleren

voor de Heer : lk wijd mijn werken aan de Heer !

Daar heb je olie voor nodig.

Wij !open allemaal stuk, u en ik, op wat wij zouden willen

doen, zouden willen bereiken. Omdat wij die schepping zó

in onze handen hebben, dat wij hem bijna-helemaal kunnen

omvatten, omdat wij steeds meer mogelijkheden zien.

Het vraagt daarom een uiterste rust, tot rust komen,

om te kunnen wachten op het definitief herstel.
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God is geen sadist.

Wij zeggen wel, in paniek, omdat wij niet weten wat wij

eigenlijk moeten zeggen : God laat dit toe

Laat God kanker toe ? Laat God aftakeling toe ? Laat God

een verlies toe ?

Hij cleat mijn onmacht, Hij dealt mijn aftakeling,

maar Hij blijft zich geven.

Durven wij daarop te wachten ?

Dat maakt de eucharistie en de kommunie

van straks uit.

En zo wil ik bidden :

Heer, dank voor wat er bereikt is

in de afgelopen 50 jaar.

Dank voor al degenen, die zich ingezet hebben,

en voor al degenen, die nu leiding moeten geven,

bestuur en direktie, om de vele problemen

van deze tijd in de ziekenhuiswereld,

aan te kunnen.

Heer, geef hun daarbij wat van Uw Licht.

Heer, wij vragen ook voor al degenen,

die gestorven zijn in dienst van dit ziekenhuis :

dat ze nu mogen zijn in dat voile licht,

in Uw nieuwe schepping.

Dat zij nu mogen ontvangen het loon

voor het wachten,

dat zij aan ons hebben durven overdragen

dit ziekenhuis.

Heer, U kent ons :

wij willen onvergankelijkheid,

wij komen in opstand tegen het vergankelijke.

Wij willen eeuwigheid.

Heer, geef ons het licht van Uw boodschap,

dat Gij op ons wacht, dat Gij ons alien

naar Uw bevrijding zult voeren.

En geef ons vandaar uit

mèer vreugde, mid& diepte,

mëer inspanning voor ons werk

hier met elkaar.

Heer, tot slot :

leer ons zwijgen, leer ons wachten,

leer ons beheersen.

Dat wij ons niet vergrijpen

aan Uw schepping.

Zo willen wij dan samen ons geloof uitzingen :

lk geloof in die Heer, die terug zal komen,

ik geloof in de verrijzenis van ons allemaal.
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PROGRAMMA

Op 15 november 1972 werd in de Grote Kerk

een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor ge-

nod igden.

Onder de aanwezigen waren o.a. Mgr. H. Ernst,

bisschop van Breda en Ir. W. J. L. J. Merkx,
burgemeester van Breda.
Het programma van deze middag zag er als
volgt uit :

* Dorische toccata en fuga

Johann Sebastian Bach
1685-1750

OPENING DOOR MR. D. VAN SETTEN
voorzitter Stichting Ignatius-ziekenhuis

* Fantasie op de manier van een echo

Jan Pieterszoon Sweelinck
1562-1621

HISTORISCHE KANTTEKENINGEN
BIJ HET 50-JARIG BESTAAN VAN HET ZIEKENHUIS
DOOR MGR. DR. J. L. M. DE LEPPER

* Dialogue

Louis Marchand
1669-1732

AANBIEDING VAN EEN OORKONDE,
VERVAARDIGD DOOR DE ZUSTERS NORBERTINESSEN
VAN HET CATHARINADAL TE OOSTERHOUT,
DOOR DE VOORZITTER VAN DE MEDISCHE STAF,
DRS. C. J. E. VAN GEEL

* Koraalspel :
„Wachet auf, ruft uns die Stimme"

Johann Sebastian Bach

TOESPRAAK NAMENS DE MINISTER VAN
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE
DOOR DR. P. SIDERIUS,
SEKRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE

* Voluntary

John Stanley
1715-1786

SLUITING DOOR MR. D. VAN SETTEN

* Concerto del sigr. Meck

Johann Gottfried Walther
1684-1748

*AAN HET ORGEL :

JAAP HI LLEN
ORGANIST VAN DE GROTE KERK TE BREDA

CANTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN UTRECHT
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Wij geven U een samenvatting van de Historische
Kanttekeningen, gemaakt bij 't 50-jarig bestaan
van het ziekenhuis, door Mgr. Dr. J. L. M.
de Lepper.

„De tijd is allang voorbij, dat de gemeente het zonder eene omvangrijke
ziekeninrichting zou kunnen stellen, en wanneer we nagaan, welke geldelijke
offers uit de openbare fondsen elders daarvoor moeten gebracht worden, dan
heeft Breda reden tot dankbaarheid jegens eene inrichting, welke, huldigende
haar devies, voor de verpleging van iederen zieke slechts de geringe tege-
moetkoming vraagt van 25 cent per dag, behalve geneesmiddelen".
Aldus burgemeester en wethouders van Breda in een preadvies aan de ge-
meenteraad uit 1899. De met zoveel dankbaarheid bejegende inrichting was
het R.K. Gasthuis, dat naast een bejaardenverblijf ook een ziekenhuis om-
vatte. Van dit ziekenhuis is het Ignatius-ziekenhuis de rechtstreekse voort-
zetting.

Het bescheiden begin.

De tradities van het ziekenhuis gaan veel verder terug, Het was in 1819
gesticht door een drietal katholieke burgers, van wie Mr. Ludovicus Ingen
Housz de hoofdfiguur was. Ze huurden een woning op de Haagdijk, die ge-
schikt leek als bergplaats (zo noemden ze dat) voor minstens een zestal
behoeftige zieken. Overwegingen van medische aard stonden bij de stichters
niet op de voorgrond; hun voornaamste motief was, dat zij aan beklagens-
waardige stadgenoten een gunstige mogelijkheid wilden bieden om zich voor
te bereiden op een zalig sterfuur.
De stichters, die zich voortaan „regenten" noemden, begrepen dat hun in-
stelling een offici6le erkenning nodig had. Ze stelden zich daarom onder de
supervisie van de drie pastoors der stad. Deze werden daartoe gesierd met
de naam van „opperregenten", een titel die tegelijk hun voornaamheid en
hun geringe autoriteit aangaf, want hun zeggenschap bestond vrijwel uitslui-
tend in het jaarlijks nazien van de rekening. Wel betekende hun funktie, dat
het ziekenhuis een katholieke signatuur had. Maar al vanaf het begin werden
ook niet-katholieken opgenomen.
In de stad ontmoette de jonge instelling een opmerkelijke sympathie. Een
inzameling onder de burgerij bracht meer dan duizend gulden op. Kollekte-
bussen, die in „logementen, koffijhuizen en herbergen" rondgingen, leverden
een onverwacht grote opbrengst. Er bleek een zo gezonde financiele basis
aanwezig, dat de regenten reeds na twee jaar besloten voor f 3.000,— een
geschikter pand te kopen, weer op de Haagdijk. Toevallig was dit een huis,
dat reeds eeuwen tevoren een verwante bestemming had gekend, het was
nl. het oude-mannengasthuis, dat in 1455 was gesticht, maar sinds 1798 buiten
gebruik was.

Op 14 november 1826 begonnen drie Leuvense meisjes, tezamen met een
Bredase, aan de verzorging van het ziekenhuis. Religieuzen mochten ze toen
nog niet heten, ze hadden alleen de bedoeling het te worden. Breda had
daarmee een historische primeur, want in Noord-Nederland bestond nog geen
ander ziekenhuis dat door religieuzen werd bediend.

De zusters nemen de leiding.

De jonge kloostergemeenschap gaf al spoedig blijk van een opvallende ex-
pansiedrift. Ze beperkte zich niet tot de ziekenverpleging, maar opende ook
een armenschool en een school voor borduren en kantklossen, ondernemin-
gen, die buiten de verantwoordelijkheid van de regenten vielen. Onafhankelijk
van de regenten begonnen de zusters ook te kopen en te bouwen. De brave
bestuurders werden langzaam maar zeker buiten gevecht gesteld, ze hadden
niet veel antlers meer te doen dan een patientenregister bij te houden en
de inkomsten van de kollekten te boeken. Na feitelijk een halve eeuw op
non-aktief te hebben gestaan namen ze in 1886 ontslag.

Een van de ergernissen van de regenten bestond hierin, dat de zusters soms
op eigen gezag gezonde kostgangers, zogenaamde bestedelingen, opnamen.
Men krijgt zelfs de indruk, dat de religieuzen voor deze ouden van dagen
- want dat waren het doorgaans - meer belangstelling hadden dan voor de
zieken, blijkbaar omdat de maatschappelijke nood van deze groep hen meer
aansprak.

Tussen de verzorging van de zieken en van de bestedelingen was overigens
het onderscheid niet zo heel groot. Het een zowel als het ander was armen-
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zorg. Medische motieven voor opneming in het ziekenhuis waren nauwelijks
aanwezig, want het beschikte niet over geneeskundige hulpmiddelen. Pas in
1888 werd een operatiekamer ingericht, feitelijk alleen maar een lokaal, waar
de chirurg:sche ingrepen, die vroeger in een voile ziekenzaal plaatsvonden,
zonder hinder voor de andere patienten zouden kunnen geschieden. De ver-
pleging was ook eerder liefdevol dan deskundig; de zusters hadden voor
hun taak geen opleiding ontvangen. Bij het behalen van het verpleegsters-
diploma (1905) ondervonden de zusters tegenstand van de oudere medici,
die er niets voor voelden, dat hun hoge geheimen aan simpele vrouwen-
zielen werden uitgeleverd.

Een aanwijzing voor de nauwe verwantschap van ziekenverpleging en bejaar-
denhulp zou men ook kunnen vinden in het hoge aantal verpleegdagen per
patient. Nog in de eerste jaren van deze eeuw bedroeg de gemiddelde ver-
pleegduur in het ziekenhuis ongeveer honderd dagen.

Welk een zegen de arbeid van de religieuzen heeft betekend, kan men pas
begrijpen als men zich rekenschap geeft van de onvoorstelbare wantoestan-
den, die elders werden aangetroffen. In de Nederlandse ziekenhuizen die door
de overheid werden beheerd, werd tot laat in de negentiende eeuw het be-
dienend personeel nog voor een niet gering gedeelte gezocht in de bede-
laarskolonics van Veenhuizen en Ommerschans. Mocht U menen, dat in het
edele Brabant zulke misstanden wel niet zullen zijn voorgekomen, dan kan
ik U verwijzen naar het Groot-Ziekengasthuis in Den Bosch : op een per-
soneelsbestand van ruim 20 oppassers werden daar tussen 1872 en 1880 niet
minder dan 16 man ontslagen wegens voortdurende dronkenschap, daarbij
nog 3 wegens onzedelijk gedrag en 3 wegens diefstal.

Het ziekenhuis aan de Leuvenaarstraat.
Aan de Leuvenaarstraat moest een nieuw ziekenhuis komen. Het werd in
1894 ingezegend en droeg voortaan de naam Sint Elisabethsgasthuis. Het
had een kapaciteit van ruim 100 bedden en werd in 1897 voorzien van een
nieuwe operatiekamer. Ook het rontgenonderzoek deed daar al gauw zijn in-
trede; de apparatuur was evenwel nog het persoonlijk eigendom van Dr. Bij-
nen, in 1918 werd ze door de kongregatie overgenomen. Bijn3n beschikte
ook over een apparaat voor kankerbestraling, maar volgens tijdgenoten was
het door dit toestel geproduceerde lawaai veel indrukwekkender dan het
medisch resultaat.

In 1904 werd de verpleegprijs gebracht op 35 cent, in 1916 op 75 cent, in
1919 op f 1,25 en in 1922, na de opening van het nieuwe ziekenhuis, op f 3,25.

Naar de Wilhelminasingel.
uit ailes blijkt, dat alleen de vasthoudendheid van Mgr. Hopmans het nieuw-
bouwplan heeft doorgedreven. De zusters weren erg gehecht aan de ver-
trouwde, gemoedelijke sfeer van het Haagdijkkwartier. Een ander bezwaar
lag in de te verwachten kosten van de nieuwbouw, die enige miljoenen zou
vergen; met duizenden had de kongregatie leren omgaan, met miljoenen niet.
In 1916 was de bereidheid zover, dat men begon uit te zien naar een nieuw-
bouwterrein, in 1917 werd de eerste grond aan de Wilhelminasingel gekocht.
De oorlogsomstandigheden verhinderden voorlopig de verdere realisering.
Intussen beijverde men zich voor het verwerven van de benodigde gelden.
Dit heeft opmerkelijk weinig inspanning gekost.

De kongregatie deed het helemaal zelf. Een hypothecaire lening tegen 6
procent, waarbij alle vaste goederen van de kongregatie als onderpand
dienden, bezorgde het eerste miljoen.

Het tweede miljoen dat nodig was, kwam, behoudens een aantal beperkte
leningen van partikulieren, uit de eigen fondsen van de zusters. Vanzelf
komt daarbij de vraag op, hoe ze aan die fondsen kwamen.

Ontvangen giften en legaten kunnen de verklaring niet geven; deze blijken
niet meer te hebben bedragen dan gemiddeld een of twee duizend gulden
per jaar. De inkomsten uit de verpleging kunnen ook niet veel hebben op-
geleverd; men kan geen grote winsten maken als men zieken verpleegt voor
25 cent per dag of bestedelingen opneemt voor 60 of 70 gulden per jaar.
Er is, dunkt me, naast de uiterste zuinigheid waarmee men zelf leefde, maar
een verklaring mogelijk : de kongregatie heeft haar caritatieve arbeid groten-
deels bekostigd uit hetgeen de zusters van huis uit meebrachten.
Waarbij dan nog komt, dat ze ook in het nieuwe ziekenhuis jarenlang hebben
gewerkt zonder salaris en zonder zich te bekommeren om arbeidstijden; ook
daardoor hebben ze de gemeenschap miljoenen bespaard.
De planning en inrichting van het ziekenhuis was in handen gelegd van Dr.
Klein Swormink, de toekomstige direkteur, die al enige jaren als geneesheer
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aan het Sint-Elisabethsgasthuis verbonden was geweest. Naast Mgr. Hop-
mans heeft hij de zusters weten te bewegen tot de oprichting van een royaal
opgezet gebouw.

De bouw, die in april 1919 begon, nam drie-en-eenhalf jaar in beslag. Op 14
november 1922 bracht moeder Ignatia, aan wie het ziekenhuis zijn naam
ontleende, persoonlijk de eerste patienten, drie zuigelingen, in het gasthuis-
rijtuig van de Leuvenaarstraat naar de Wilhelminasingel.

Rustige groei.

De officiele opening had plaats op 15 mei 1923. Tijdens deze plechtigheid
getuigde de direkteur van zijn toekomstvisie. Ziekenhuisverpleging, zei hij,
kon niet langer een werk zijn van partikuliere liefdadigheid, ze zou steeds
meer de steun nodig hebben van de overheid. Ze kon ook niet langer drijven
op de werkzaamheden van de religieuzen alleen, er moest ruimte komen voor
de lekeverpleegster, die dan ook met recht dezelfde beloning zou vragen als
in de neutrale ziekenhuizen. En, vroeg hij tenslotte, waarom zouden de religi-
euzen niet het hen toekomende loon ontvangen ? Wensen, die eerst na
jaren in vervulling gingen. Een heel ander toekomstbeeld werd bij die gele-
genheid opgeroepen door de woordvoerder van de Maatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst, Dr. Struycken. Hij betoogde, dat het voor de religieu-
zen tijd werd hun kleding te veranderen : hun oogkleppen hinderden hen bij
het werk en hun lange rokken sleepten de bakterien van het ene lokaal naar
het andere.
In het eerste volledige exploitatiejaar (1923) waren er van de 230 bedden
maar gemiddeld 76 bezet, het hoogste aantal was 96; het grote gebouw
bleef half leeg.

In 1929 kwam er een kinderafdeling en een kraamafdeling met tezamen 50
bedden, in 1937 een afdeling voor t.b.c.-patienten. In 1938 kwam op grond
van een kontrakt met de stad en met een aantal naburige gemeenten het
Sint-Rochuspaviljoen voor besmettelijke zieken gereed. In 1939 werd de
zuidwest-vleugel aanbesteed, die de naam kreeg van Sint-Jozefbouw. Deze
was voornamelijk bestemd voor de huisvesting van het lekenpersoneel, dat
van 30 in 1923 tot 106 in 1941 was toegenomen. In dezelfde periode ver-
dubbelde het aantal religieuzen, dat in het ziekenhuis werkzaam was, van
50 tot 100. Van deze geleidelijke uitgroei is Klein Swormink zonder twijfel
de grote stuwer geweest, niet alleen krachtens zijn positie als geneesheer-
direkteur, maar ook door zijn persoonlijke kwaliteiten.
Het eiste soms enig uithoudingsvermogen om een brug te slaan van de
medische behoefte aan perfektie naar de kloosterlijke zuinigheid. Wilt U een
voorbeeld ? In 1935 vond de direkteur het gewenst om in samenwerking met
enkele andere Brabantse ziekenhuizen over te gaan tot de aanstelling van
een patholoog-anatoom, een verlangen dat heel begrijpelijk was bij iemand,
die op de kofferzolder van de Leuvenaarstraat al een eigen laboratorium had
ingericht. De raad van de kongregatie, die hierover de beslissing moest
nemen, toonde voor het voorstel weinig begrip. De zusters, aldus het ver-
slag van de vergadering, stelden de vraag, of een patholoog-anatoom wer-
kelijk van belang was voor het ziekenhuis; was het niet eerder een eis van
de doktoren om hun eigen kennis te vergroten ? Bovendien zou zo'n man
weer voortdurende assistentie van een zuster nodig hebben en heel veel
gummi-handschoenen verslijten. Ook Mgr. Hopmans vond het plan bezwaar-
lijk. De kous was daarmee af. Het heeft wel iets langer geduurd, maar de
patholoog-anatoom is er gekomen.

De Read van Beheer.

Het verhaal kan tevens dienen als bewijs, dat het voor de zusters niet altijd
meeviel om een zo ingewikkeld geheel als het ziekenhuis dreigde te worden,
op een aangepaste wijze te besturen.

Vandaar dat ze tijdens de moeilijke oorlogsjaren, toen de stroomversnelling
van de naoorlogstijd zich reeds aankondigde, graag ingingen op de suggestie
van een aantal artsen om de bestuursbevoegdheden over te geven aan een
groep vooraanstaande leken. Het college, dat moest bestaan uit een medi-
cus, een priester, een zakenman, een ekonoom, een technikus, en een jurist,
waaraan nog een zuster van de kongregatie zou worden toegevoegd, werd op
19 april 1943 door Mgr. Hopmans geinstalleerd. Onder voorzitterschap van
dokter Verhaak ging het gezelschap met grote voortvarendheid aan de slag.
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Maar de vooruitstrevende plannen, die het produceerde, brachten bij de bis-
schop en dientengevolge bij het kongregatiebestuur een zodanige ontstel-
tenis teweeg, dat ze in gemeenschappelijk overleg besloten zich zo snel mo-
gelijk van deze onruststokers te ontdoen. In het vervolg zouden de werk-
zaamheden van de Raad worden teruggebracht tot het geven van adviezen
in bepaalde moeilijke aangelegenheden, wanneer om advies werd gevraagd.
Men zal begrijpen, dat Verhaak en de zijnen hierover nogal ontdaan waren.
Ze weigerden een opdracht als advieskollege en namen ontslag.

Zware beslissingen.

Het mislukte avontuur bracht voor de zusters niet alleen opluchting, maar
ook teleurstelling. In de kroniek van de kongregatie leest men de spijtige
verzuchting : „Nu staan we er weer alleen voor". Zo goed en zo kwaad als
het ging, hebben ze de dynamische groei in de eerste tientallen jaren na de
oorlog opgevangen, daarbij vooral geleid door de beide direkteuren, Klein
Swormink, die tot 1962 zijn taak voortzette, en de trouwe Frans van Aalst,
die in 1933 tot administrateur was benoemd, in 1954 adjunkt-direkteur werd
en vanaf 1958 de titel voerde van direkteur-ekonoom.
Het aantal specialismen nam voortdurend toe : tijdens de oorlog waren reeds
een patholoog-anatoom, een rontgenoloog en een longarts aan het ziekenhuis
verbonden, in de eerste jaren na de oorlog kwam een tweede rOntgenoloog,
een neuroloog, een orthopaed, een uroloog, een anaesthesist en een bio-
chemicus. Ze vroegen om ruimte, apparatuur en personeel. De poliklinieken
vooral eisten dringend voorziening. Bij de oorspronkelijke bouw was daar
geen rekening mee gehouden, de weinige specialisten hielden toen nog
spreekuur aan huis.
In 1950 kwamen twee nieuwe paviljoens gereed met ruim honderd bedden, in
1952 het pathologisch-anatomisch laboratorium, in 1953 het psychiatrisch-
neurologisch paviljoen. In dat laatste jaar gingen de longpatienten naar de
Klokkenberg en maakten plaats voor de urologische afdeling. Verder kregen
allerlei lokalen suksessievelijk een andere bestemming, wat onafgebroken
verbouwingen meebracht.
Het personeel was tussen 1948 en 1955 vrijwel verdubbeld. En nog was men
lang niet aan het einde. Er lagen plannen voor een verpleegstersschool, die
in 1962 gereed kwam, voor een verpleegstersflat, die in 1965 werd geopend
en er kwam een voorstel op tafel voor een verdere sanering der gebouwen,
die 6 miljoen zou vragen.
In 1966 kwam men tot het formeren van een voornamelijk uit leken samen-
gesteld bestuur, dat sterke gelijkenis vertoonde met wat de Raad van Beheer
uit 1943 had moeten worden. Maar het was nog maar een jaar in funktie
toen reeds gesproken werd over een volledige, ook financiele en juridische
loskoppeling van kongregatie en ziekenhuis.
Op 9 februari 1971 werd eindelijk de akte getekend, waarbij een nieuw-
gevormde stichting de goederen en lasten overnam.
De kringloop begint zich nu te sluiten : de situatie van 1819 keert terug,
zij het dan op veel groter schaal. Het bestuur komt weer in lekehanden, zon-
der opperregenten ditmaal, maar wel met een bisschoppelijke kommissaris.
Ook de verpleging gaat over naar de leken; de religieuzen zijn een verdwij-
nende minderheid : terwijl er in de eerste jaren na de oorlog nog ongeveer
70 in het ziekenhuis werkzaam waren, is het aantal nu geslonken tot 15. Maar
al trekt de kongregatie zich terug, men mag hopen, dat zich in de toekomst
nog lets handhaaft van het oude „AIles voor Allen". De nuchtere Bredanaar
zal daar, gezien de huidige verpleegprijzen, met veel meer recht dan vroeger
aan kunnen toevoegen : „ . . . . en niets voor niets", er moet ondanks de
integrale kostenvergoeding nog iets kunnen blijven van de onbaatzuchtige
dienstbaarheid, waaraan de Leuvense jongedochters destijds op zo overtui-
gende wijze gestalte hebben gegeven.
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Na de toespraak van Mgr. de Lepper was 't
woord aan Drs. C. J. E. van Geel, die namens
de medische staf een oorkonde aanbood aan de
voorzitter van het bestuur.
De Heer van Geel maakte van deze gelegenheid
dankbaar gebruik om zijn visie to geven over de
pleats van de medische specialist in deze tijd.
We laten hier zijn toespraak volgen.
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Vergeef mij mijn onwennigheid. Het is niet gebru i kelijk om als specialist op deze plaats te

staan, doch sinds gisteravond ben ik enorm gesterkt door de flatteuze woorden, die do-

minee v. d. Bos over de t.v. sprak, over het onderwerp specialisten, waar hij als slotwoord

toch zei, dat een specialist ook als een priester moet worden gezien.

Nog lezen wij het opschrift op het bekende gasthuispoortje van het oude Amsterdamse

Binnengasthuis, bekroond door figuren met bedelstaf en bedelzak. Het opschrift luidt :

„drie nachten langer niet, herberg ik, die het behoeft.

De vierde houd ik uit de schooisters en het geboeft".

Uit deze aanduiding weten wij dat oorspronkelijk het ziekenhuis goassocieerd was met de

onderste lagen van de samenleving. Thans hebben wij voor ons een prachtige oorkonde,

met als opschrift : „Dankbare herinnering aan allen, die gedurende het 50-jarig bestaan

van het Ignatius-ziekenhuis te Breda gewerkt hebben, voor het heil der zieken, in Christe-

lijke geest, met blijdschap en liefde, met geduld, voorzichtigheid en sterkte, in getrouw-

heid en rechtvaardigheid."

Een openbaro dankbetuiging aan alien, zonder uitzondering; de medische staf van dit zie-

kenhuis heeft hieraan grote behoefte en zij wil daarbij niemand vergeten. De leden van de

kongregatie, leden van het bestuur, leden van de direkties, verplegend personeel en allen

die in het ziekenhuis hebben gewerkt en nog werken.

lk sluit mij aan bij de betreffende woorden, die kollega Karthaus reeds in „De Stem" heeft

geschreven :

„Het is ter ere van allen, die onder de bezielende leiding van Moeder Ignatia dit werk zijn

begonnen en van alien die het hebben voortgezet. In deze 50 jaar is er een wezenlijke

bijdrage geleverd aan de volksgezondheid. Er is een groots werk verricht en wij zijn nog

steeds hiermee bezig."

Medisch-biologisch en psychologisch is 50 jaar slechts een fase, bepaald door het voor-

afgaande en de toekomst.

50 Jaar, een moment waarop men gekomen is aan de ouderdom van de jeugd en op

het punt van de jeugd van de ouderdom. Medisch-biologisch spreken wij bij 50 jaar

over het tijdperk, dat in het algemeen als Virilitas wordt aangegeven. De fase van

voile rijpheid. Wil de Virilitas volledig bereikt zijn, dan moet de betrekkelijke waarde

van het eigen bestaan en de begrenzing daarvan beleefd zijn. Wij vinden in deze tijd

het bewustworden van daling in psychische krachten, bovendien het tijdperk, waarin

allerlei ziekelijke afwijkingen voor het eerst merkbaar worden, diabetis, rheuma, circulatie-

stoornissen, grijs en kaal worden en het verlies van tanden. Retour a la nature. Zo kan

het begrip 50 jaar verschillend benaderd worden. Als men zelf vaak worstelend door dit

levenstijdperk, medisch-biologisch en psychologisch bepaald, gaat, zal men zich ten

opzichte van de omgeving toch stabiel moeten opstellen.

En van de medicus zal door al deze tijdperken heen, toch verwacht worden, dat hij zich

instelt voor het heil der zieken, in Christelijke geest, met blijdschap en liefde, met geduld,

voorzichtigheid en sterkte in getrouwheid en rechtvaardigheid.

Dit alles nog gegrondvest door de eed of belofte die hij heeft afgelegd : „Om naar

beste weten en vermogen, de geneeskunst uit to oefenen".

Kan de medicus dit in deze maatschappij nog waarmaken ? Ook hij is een exponent

van het maatschappelijk gedragspatroon, evenals zijn patient.

Zijn positie is niet bepaald door slechts zijn arts-zijn alleen, dit geeft hem nog geen

enkel recht op een bepaalde maatschappeiijke positie, doch het zal het wetenschappelijk

15



en intellektuele niveau zijn, dat deze waardering rechtvaardigt. De ontwikkeling van de

medische wetenschap en de groei van de gezondheidszorg zijn direkte faktoren, die

de snelle veroudering van de medische kennis tot gevolg hebben.

Het oplossen van dit vraagstuk is zeer gekompliceerd. Wij vernemen dit o.a. uit de

recente verslagen van het jaarlijkse kongres van de Medische Opleidingen in Kopen-

hagen gehouden, waar toch duidelijk gesteld wordt, dat er aan de ene kant een

dreigend tekort is aan specialisten en aan de andere kant een beperkt aantal studenten

wordt toegelaten aan de medische fakulteiten en dat bovendien de personeelsstop

op de universiteiten doorgaat, zodat niet alleen de mogelijkheid tot uitbreiding en

intensivering van de specialistenopleiding is komen te vervallen, maar zelfs beperkt

dreigt te worden.

De medische specialist kan niet als vrije ondernemer los staan van kollegae en para-

medici, verpleegsters, kortom alien die in het ziekenhuis hun werk verrichten. Zelfs

de patient behoort tot dit team. De patient zal toch medewerking moeten verlenen om

genezing mogelijk te maken en zonder vertrouwen van de patient in dit team zal elke

behandeling zonder resultaat blijven.

De ontwikkeling heeft zich reeds zo ver voltooid dat verschillende specialisten op elkaar

aangewezen zijn, vandaar de noodzaak tot vorming der medische staven in de zieken-

huizen. Dit alles om het werk van de specialist in het ziekenhuis mogelijk te blijven

maken in teamverband.

Het getuigt van onkunde en kortzichtigheid als de specialist alleen als vrije ondernemer

in het ziekenhuis wordt gezien. Het is uitgesloten, dat hij zonder zijn team zijn werk

zou kunnen verrichten.

lk aarzel niet op te merken dat wij bezig zijn de patient te gaan beschouwen ais

konsument. In het algemeen zien wij gelukkig nog waardering van de patient, ten opzichte

van zijn medicus, doch zodra de patient geen patient meer is, neemt men andere maat-

staven aan. Wij zijn dus gekomen in een publieke waardering van de artsenstand,

die zich beweegt tussen liefde-haatverhouding.

Deze zelfde specialist aanvaardt ook de kritische begeleiding van geneeskunst en gezond-

heidszorg door de maatschappij. Een maatschappij die rekenschap eist.

De middelen, die deze maatschappij ten dienste staan in de vorm van radio, televisie

en persmedia zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Dramatisch wordt het echter, wanneer

deze maatschappij het aksent al te zwaar gaat leggen op management en kosten alsof

de gezondheidszorg hierom draait. Ernstig wordt het echter wanneer wij lezen : ais zou

de medische stand in Nederland in zijn geheel in sterke mate aansprakelijk zijn voor

de achterstand die men met het nietszeggende woord „strukturele moeilijkheden", afdoet.

Men gaat echter voorbij aan de primaire vragen :

Hoever gaan wij met onze gezondheidszorg ?

Wie neemt beslissingen over grenzen en mogelijkheid van de gezondheidszorg ?

Hoe wordt de autonomie van de medicus gewaarborgd ?

Hoe krijgen wij een meer verantwoorde struktuur bij de instellingen van gezond-

heidszorg ?

Dan herinner ik mij de uitspraak van prof. Wiebenga, op de algemene ledenvergadering

van de Maatschappij tot Geneeskunst, sektie ziekenhuizen, waarin hij uitspreekt :

„Voor wie werkelijk patient is, is geen voorziening te kostbaar".

Maar de gezondheidszorg heeft primair de taak dat het aantal patiönten dat deze

kuratieve zorg behoeft, gereduceerd wordt door preventie en vroeg-diagnostiek.
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Preventie beperkt zich niet tot fluoridering van het drinkwater en aan de andere kant

niets ondernemen om het rokersgebruik en het drukgebruik te beperken.

Gevaarlijk wordt het wanneer vakcentrales de Nederlandse bevolking gaan voorleggen,

dat de volksverzekering de enige mogelijkheid zou zijn waarmee voor iedereen gelijke

kansen in de gezondheidszorg zouden kunnen worden gerealiseerd.

Men gaat voorbij aan de vraagstelling : Kennen deze organisaties de plaats van de

arts in de maatschappij en de plaats van de specialist in de gezondheidszorg in het

algemeen en in het bijzonder in het ziekenhuis, wel voldoende ?

De medicus zal mede hebben te beslissen, hoe hij en in welke vorm hij zijn geneeskunst

in deze maatschappij kan uitdragen. Ook wanneer dit in georganiseerde vorm dient

te geschieden. Steeds ervaart men, dat ziekenhuizen als ondernemingen worden ge-

kwalificeerd. lk heb daar geen bezwaar tegen, maar men zal toch voorop dienen te

stellen, dat de doelstelling van het ziekenhuis als onderneming toch nog steeds zal

moeten zijn primair de toediening van gezondheidszorg. Daarnaast heeft het zeer zeker

ook een sociaal doel.

Als ik even terug mag komen op het maatschappelijk doel, te weten :gezondheidszorg-

verlening aan maatschappij en individu, dan zal het ook diezelfde maatschappij zijn en

datzelfde individu, die rekenschap vragen. Dit rekenschap vragen betekent niet, dat

de arts verplicht zou moeten worden gesteld, alles te doen wat de patient wil, of wat

andere deskundigen nodig vinden; wel zal zijn oordeel zwaar moeten wegen.

Het huidige maatschappelijke kader van de gezondheidszorg, de struktuurwetgeving die

in ontwikkeling is en de bestaande tuchtrechtspraak, waarborgen in het algemeen een

zorgvuldig medisch handelen, doch wanneer het gaat om gezondheidsverlening in alge-

mene zin, dan gaat het om een groep die zelf mede zou moeten gaan bepalen in welke

vorm dit zou kunnen geschieden. Dan rijst de vraag of in deze tijd de monistische opzet

van de thans bestaande stichtingen nog de geéigende opzet is. lk betwijfel sterk of de

stichtingsvorm aan de normen, welke aan het ziekenhuis mogen worden gesteld, nog

voldoet.

Een zichzelf ko6pterend bestuur bepaalt eigenlijk, langs welke wegen de doelstellingen

van de ziekenhuis-stichtingen dienen te worden gerealiseerd. Een situatie die thans

nauwelijks meer akseptabel mag worden genoemd, temeer daar vele disciplines zich

inzetten voor het algemeen en individuele belang. Vandaar de noodzaak van een zo

breed mogelijk opgezet besluitvormingsproces. Ernstige aandacht zal moeten worden

besteed aan wijzigingen in de rechtspersoonlijkheidsstruktuur van de ziekenhuisstichting.

lk denk hier ook in het bijzonder aan het aanbevelingsrecht, resp. aan direktie, medische

staf en ondernemingsraad, als aanzet van een formele en materiele erkenning van de

mede-verantwoordelijkheid en bovendien wordt hiermede noodzakelijk de aanwezigheid

van bestuurservaring en medisch--technisch en medisch-organisatorische deskundigheid

gerealiseerd. Een herorientatie op hun plaats en struktuur is dringend. Nu de gezond-

heidszorg in Nederland aan de sektarische strukturen dreigt ten onder te gaan, geloof

ik, dat nu het ogenblik gekomen is, tot een gezamenlijke aanpak om de vele schakels

in de gezondheidszorg te koOrdineren tot een keten ! Een Iandelijke aanpak over de
„organisatie" van de gezondheidszorg in Nederland, daarbij geen enkel facet vergetend.

Daarnaast mag ook de eigen regio niet achterblijven bij deze aanpak. Temeer ook daar

voor de toekomst, ook hier in Breda, een wijziging mogelijk is in de bestaande zieken-

huizen.

Het is dan ook hier dat ik een ernstig pleidooi houd, om allereerst ons te bezinnen

op de vraag „hoe" wij de volksgezondheid in deze regio dienen te organiseren.

Het ziekenhuis is hier ook slechts een schakel in het geheel. En dan loopt men vooruit

wanneer men nu al tracht wederom tot een struktuurvorm te komen, om van draait

17



slechts het doel te richten op een nieuw ziekenhuis. lk zou bijna willen stellen, stopt U

met deze voorbereidende plannen evenals landelijk de bouwstop van de ziekenhuizen

bestaat, doch wij zullen allereerst een balans moeten maken.

Het zal dienen te zijn een projekt, ontworpen door de regio en bestemd voor de regio.

En ik roep U alien op die met volksgezondheid te maken hebben, mee te werken om

tot optimale resultaten te komen.

lk ben dan ook verheugd om hier mee te delen, U die toch alien min of meer betrokken

bent bij de volksgezondheid in deze regio, dat de staven van beide ziekenhuizen het

initiatief zullen nemen, tot een serie informatieve voordrachten, mede in verband met

de regionale functie en de struktuur van de gezondheidszorg.

Het is ook de medische staf die als professioneel orgaan zeker zijn eigcn verantwoor-

delijkheid heeft en zich ten doel stelt een zo hoog mogelijke kwaliteit van het medisch

handelen. Maar daarnaast zal zij zich niet onttrekken aan haar taak om als orgaan

in het ziekenhuis te participeren in de besluitvorming op alle facetten.

Zal de staf primair haar medisch-professionele taak voor ogen dienen te houden, aan

de andere kant is het, om dit te waarborgen, noodzakelijk dat zij zich ook inzet in de

medebeslissingen voor de organisatie. lk wijs op het gevaar dat wij thans nog al te

veel lezen over de vergelijkingen : onderneming en ziekenhuis, on daarin ook naast

elkaar worden genoemd de ondernemingsraad en de staf. De medische staf moet als

medisch-professioneel orgaan gezien worden.

Gisteravond zijn wij nog verrast door een stuk tendentieuze voorlichting over de t.v.

over de specialist in het ziekenhuis. Uitspraken als : „de specialist als vrij ondernemer

is uit de tijd", vind ik een aanklacht. Niet alleen tegen de specialisten, maar evenzeer

tegen al degenen, die betrokken zijn bij de organisatie van de volksgezondheid. Hierdoor

gaat men voorbij aan al het goede, dat in Nederland bereikt is en wat internationaal

de toets der kritiek kan weerstaan.

Dezelfde sprekers onttrekken zich bovendien op een ontoelaatbare wijze aan hun

medische verantwoordelijkheid. Als zou de reorganisatie van de volksgezondheid een

politieke zaak moeten worden. Wij bepleiten juist om zelf nauw betrokken te zijn bij

deze reorganisatie, die wij niet in de weg staan, maar bereid zijn om alles in te zetten,

om het maximale te bereiken in onze volksgezondheid.

Deze enkele opmerkingen zijn slechts bedoeld om duidelijk te maken hoe de medicus

in het algemeen en de specialist in het ziekenhuis in het bijzonder, omringd is door

spanningsvelden en zoals Mr. v. Rijn, sekretaris van de Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij tot Bevordering der Geneeskunde in de algemene ledenvergadering kernachtig

uitdrukte, dat wij in een beslissende fase verkeren, waarin tijdige bezinning, waar

nodig zelfs ordening kunnen voorkomen.

Niettemin zullen wij steeds voor ogen moeten houden de opdracht, die in ons vaandel

staat geschreven :

Alles voor het heil der zieken, in Christelijke geest, met blijdschap en liefde, met geduld,

voorzichtigheid en sterkte in getrouwheid en rechtvaardigheid.

Deze oorkonde, meneer de voorzitter van het bestuur van het Ignatius-ziekenhuis,

overhandig ik U namens de medische staf van dit ziekenhuis, niet alleen als een

artistiek waardevol dokument, maar meer nog om wat de tekst vermeldt.

lk heb ook de behoefte om op deze plaats ieder dank te zeggen voor het totstand

komen van dit werk en in het bijzonder koll. Wilking voor het vele werk dat hij heeft

gedaan met zijn team om deze middag mogelijk te maken.

Wij hebben een vriendelijk verzoek, deze oorkonde een waardige plaats in de medische

bibliotheek te geven, zodat een ieder, die deze plaats bezoekt, herinnerd wordt aan zijn

opdracht. Een opdracht die geldt voor nu en voor de toekomst.
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Tot slot van de bijeenkomst werd 't woord ge-
geven aan Dr. P. Siderius, Sekretaris-Generaal
van het Ministerie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiene, die een toekomstbeeld schetste van
de gezondheidszorg in Nederland.

Wij laten zijn toespraak hierbij volgen.
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Inleiding ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Ignatius-Ziekenhuis te
Breda op 15 november 1972 door Dr. P. Siderius, Sekretaris-Generaal van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiöne.

Het is mij een genoegen U namens de Minister van Volksgezondheid en

Milieuhygiêne te kunnen gelukwensen met het vijftigjarig bestaan van Uw

ziekenhuis, het Ignatius-ziekenhuis, dat in deze stad en omstreken een

zo belangrijke funktie gedurende deze tijdsperiode vervuld heeft.

Monseigneur Dr. L. J. M. de Lepper heeft zojuist de ontstaansgeschiedenis

van het ziekenhuis reeds uitvoerig belicht.

De zienswijze van het bestuur van het Ignatius-ziekenhuis om bij de

gelegenheid van het bereiken van een dergelijke mijlpaal niet alleen aan

het verleden de nodige aandacht te schenken maar ook plaats in te ruimen

voor enkele beschouwingen over de toekomstige ontwikkelingen, zal ik

dan ook gaarne naar vermogen honoreren. Dat daarbij een kritische be-

zinning op het verleden van belang kan zijn, zal uit het volgende mogen

blijken.

Alom bestaat het gevoel, dat wij op een belangrijk punt verkeren in de

ontwikkeling van de gezondheidszorg. Strukturen uit het verleden blijken

niet !anger werkbaar. Een „blauwdruk" voor de toekomst daarentegen is

niet voorhanden. Wel wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan het

gestalte geven van een wenselijk toekomstbeeld. Deze beelden zijn echter

nog onvolledig en onvoldoende in de praktijk getoetst.

Aan de ontwikkeling van de laatste tijd wil ik enkele beschouwingen wijden

omdat daarin aanwijzingen voor de toekomst zijn aan te geven.

Daarbij zal de aandacht gekoncentreerd worden op een van de belangrijkste

faktoren : te weten de innovatie, waaronder ik zou willen verstaan : het

ontwikkelen en toepassen van een nieuwe aanpak binnen de volksgezond-

heid, het ziekenhuis in het bijzonder.

In de eerste plaats zou ik de aandacht willen vestigen op de verbreding en

verdieping van onze kennis op medisch gebied. Belangrijke nieuwe be-

handelingswijzen konden ontwikkeld worden met behulp waarvan tot voor

kort ondenkbare hulp aan bepaalde groepen patiênten gegeven kon worden.

Als sprekende voorbeelden kunnen genoemd worden : open hartchirurgie,

niertransplantatie, haemodialyse. Evenzeer geldt dit evenwel voor nieuwe

methodes in de diagnostiek, de herkenning on opsporing van ziekten.

lk stel er prijs op te mogen vaststellen, dat deze voorbeelden ontwikke-

lingen illustreren, die vanuit het medisch funktioneren zelf zijn geInitieerd

en gerealiseerd.

De patient, noch de maatschappij heeft er direkt om gevraagd. Ze zijn

voortgekomen uit een voortdurend zoeken naar verbetering in de be-

handeling van patienten door de medische wetenschap zelve. lnnovatie,

vernieuwing, verbetering in patidntenbehandeling wordt vanuit de medische

kring als een autonoom proces gevoed en geinitieerd. Althans zolang er

voldoende geld, tijd en mankracht beschikbaar is voor deze innoverende

research. Tot zover zijn deze middelen in Nederland naar het oordeel van

velen in voldoende mate aanwezig geweest en zij werpen nog steeds hun

vruchten af.

Met de volgende fase in de ontwikkeling van gezondheidszorg is het minder

gunstig gesteld. De volgende fase houdt in dat eenmaal toepasbare nieuwe

behandelingsmethoden ook beschikbaar moeten komen voor at de patienten

die er voor in aanmerking komen. Zodra deze beschikbaar en bekend zijn

ontstaat plotseling een grote maatschappelijke vraag. Zij wordt gedragen

door een -gerechtvaardigde wens een optimale medische zorg ter beschik-
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king te stellen van de gehele bevolking. Het recht op gezondheidszorg

ligt verankerd in onze huidige wetten. De ziektekosten-verzekeringen brengen

ze financieel binnen het bereik van een ieder. De hartchirurgische proble-

matiek die zich de laatste tijd voordoet vormt een sprekend voorbeeld van

de bedoelde problemen. Er blijkt theoretisch meer mogelijk te zijn dan in

de praktijk uitvoerbaar is. Degenen die lets nieuws ontwikkelen, houden

zich niet direkt bezig met al de konsekwenties van een algemene toepassing

voortvloeiend uit een recht op gezondheidszorg. Hier schuilt een belangrijk

friktiepunt. Het toepasbaarheidsonderzoek is hier met name een terrein

dat onvoldoende aandacht krijgt. Op dit terrein wordt innovatie-onderzoek

van steeds groter belang. Hier ligt met name een taak voor diegenen die

mede verantwoordelijk zijn voor het funktioneren van de ziekenhuizen.

Dit wil overigens niet zeggen dat in het ziekenhuiswezen geen vernieuwing

plaats vindt.

Het ziekenhuis krijgt geleidelijk een ander gezicht. Het wordt van bedden-

huis een diagnostisch therapeutisch centrum. De polikliniek-funktie ontplooit

zich verder. De verpleegfunktie wordt steeds verder gedifferentieerd. Het

ziekenhuisbed wordt vervangen door gespecialiseerde bedden met ver-

schillende graden van verzorgingsbehoeftigheid van de patient. Van inten-

sieve care tot selfcare.

lk zou voorts willen noemen de integratie binnen het ziekenhuis enerzijds

en op de groeiende samenwerking tussen de ziekenhuizen anderzijds.

Wij zien binnen de ziekenhuizen steeds meer samenwerking tussen de

verschillende specialismen. Het tot stand brengen van samenwerkingsver-

banden tussen de specialismen is noodzakelijk voor een doelmatige vorm-

geving aan de innovatie.

Het instituut van de medische staf en de samenwerkingsvorm van de

medische staf met o.a. het verpleegkundig, paramedisch en verzorgend

personeel krijgt meer, zij het volgens velen, onvoldoende aandacht.

Verheugend is de poging van de ziekenhuizen over hun „eigen muur" heen

te reiken om tot een groeiende onderlinge samenwerking te komen.

In dit verband zijn Uw plannen, waarbij een nauwere relatie tussen het

Ignatius-ziekenhuis en het St. Laurens-ziekenhuis gestalte zal krijgen ver-

heugend. De voortvarendheid, waarmede U de regionale funktie-behartiging

ter hand neemt, is prijzenswaardig.

In de laatste jaren is voorts een groot aantal initiatieven ondernomen tot

uitbreiding van het aantal verpleegtehuisbedden, zowel voor lichamelijk als

geestelijk gestoorden alsmede voor zwakzinnigen. Deze hebben elk een

eigen taak, gericht op de opvang en verzorging van een bepaalde groep

patienten. Patiênten die vroeger in ziekenhuizen of psychiatrische inrich-

tingen of thuis werden verpleegd. Deze ontwikkeling voegt een extra

demensie toe aan de noodzaak tot samenwerking tussen groepen van

inrichtingen. Ook hier is een achterstand. Volgens recente uitlatingen

hadden in 1930 bijvoorbeeld van de 215 verpleegtehuizen nog slechts 40 een

relatie met een ziekenhuis. Dit kan leiden tot een onvoldoende doorstroming

van patienten en daarmede tot een situatie die niet in het belang van de

gezondheidszorg in het algemeen en de patient in het bijzonder is.

De huidige toestand is tot stand gekomen in een struktuur waar autonomie

en partikulier initiatief alle kans kregen zich te ontplooien tot een niveau

van dienstverlening waar wij met recht trots op mogen zijn.

Toch is er alle reden zich op deze ontwikkelingen te bezinnen.

Is er voldoende reden te vermoeden dat de geschetste ontwikkelingen

zich daadwerkelijk voort kunnen zetten in een kader waarin belangrijke

mate autonomie van handelen bestaat ?
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Vergt het huidige complexe geheel van een ziekenhuis niet een geheel eigen

aangepast organisatorisch kader ?

Afgaand op de vele publikaties lijkt de gezondheidszorg tot onaanvaardbare

konsekwensies te leiden. Allerwegen wordt onze aandacht gevraagd : voor

de sterke kostenstijgingen, in de eerste pleats door stijging van lonen en

prijzen; voor het steeds sterkere beroep op de kapitaal- en de bouwmarkt;

voor de groter wordende zuigkracht op de arbeidsmarkt.

De vraag is legitiem of deze ontwikkelingen in de situatie waar gevaren

wordt op het kompas van het partikuliere initiatief beheerst kunnen worden,

en zo ja, hoe ?

Alvorens nader in te gaan op deze vraag, zou ik gaarne eerst de kosten-
ontwikkeling willen bezien, daar deze veelal een zo centrale rol speelt in

de beschouwingen rond deze problematiek.

Wanneer wij ons beperken tot de algemene ziekenhuizen, dan blijkt het

volgende : In de periode van 1965 tot 1971 stegen de kosten per verpleeg-

dag met 161°/o en de kosten per opneming met 139 0/o. Deze stijgings-

percentages nemen de laatste jaren bovendien sneller toe.

Deze cijfers geven aanleiding tot verontrusting, bij velen tot ernstige zorg

en tot de konklusie dat het zo niet door kan gaan.

Toch zou ik met klem willen waarschuwen voor oppervlakkige en onge-

nuanceerde uitspraken hierover. Op zichzelf beschouwd zeggen de blote

cijfers niets. Waar het om gaat is welke faktoren er achter deze cijfers

verscholen liggen.

Het zij mij vergund enkele opmerkingen hierover te maken alhoewel een

diepgaande beschouwing over dit onderwerp mij te ver zou voeren.

Zeer belangrijk is dat tegenover de genoemde kostenontwikkeling een

dienstenpakket staat dat eveneens zeer is uitgebreid, terwijl in het algemeen

de kwaliteit daarvan in hoge mate verbeterd is.

Het blijkt dat het aantal opnemingen per beschikbaar bed per jaar duidelijk

toeneemt, wat wijst op een intensivering van het beddengebruik en zich

voorts uit in een dating van de gemiddelde verpleegduur.

Ten aanzien van de meting van het toegenomen dienstbetoon moeten wij

vooralsnog volstaan met onvolmaakte indirekte indikatoren zoals

de toename van het aantal personeelsleden per bed, en vooral ook de

verschuiving die zich in het personeelsbestand voordoet.

Nauw samenhangend met deze faktor zou men kunnen wijzen op de

grote toename van het aantal verrichtingen en onderzoekingen. Er is

een jaarlijkse groei van het aantal rontgenverrichtingen van ± 10%

per jaar, van het aantal laboratoriumverrichtingen van ± 200/0 per jaar,

terwijI tevens de funktie-onderzoekingen zeer sterk stijgen.

3. Uit de studies van het Nationaal Ziekenhuis-lnstituut blijkt dat voor de

periode 1953-1968 de toename van de bouwkosten per bed voor de

algemene ziekenhuizen voor ruim 40% zijn to schrijven op het conto

van de toegenomen behoefte aan m2 per bed.

Dat deze ontwikkelingen, die wij in beginsel zeer wenselijk achten, met de

nodige kostenkonsekwensies gepaard gaan, moge duidelijk zijn.

Gaarne zou ik in dit verband nog willen verwijzen naar een relativering

die onlangs door de heer De Pous, Voorzitter van de S.E.R., is gemaakt.

Deze stelde onder meer dat men bij een kostenvergelijking de post medische

verzorging niet zonder meer kan stellen naast de ontwikkeling die zich

bijvoorbeeld voordoet in het indexcijfer van gezinskonsumptie.

Een andere benadering gaat uit van een vergelijking van de post medische

verzorging met de partikuliere dienstensektor. Dan blijkt een sterke over-

eenkomst to gelden in de kostenontwikkeling.
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De procentuele toeneming van de medische verzorging ten opzichte van het
prijsindexcijfer van de partikuliere dienstensektor verhoudt zich in de
afgelopen zeven jaren als 1,2 :1. D.w.z. dat de ontwikkeling in de medische
verzorging parallel loopt met die in de dienstensektor in het algemeen.
Beide overtreffen verre die van het indexcijfer van de gezinskonsumptie.
Blijkt het mogelijk en ook noodzakelijk om de vaak wat alarmerend aan-
doende verhalen rond de opgetreden kostenontwikkeling enigszins te rela-
tiveren, het neemt de zorgen bepaald niet weg.

Het „spook" van de eksponentiele groei doemt hier op. Allerwegen bestaat
het gevoel dat een voortgaan van de huidige ontwikkeling onmogelijk is.
In deze speelt b.v. de zeer belangrijke vraag, in hoeverre een doortrekking
van de kostenontwikkeling een toenemend beslag van de ziekenfonds- c.q.
A.W.B.Z.-premie op de loonontwikkeling betekent ? Laten andere evenzeer
gewenste bestedingsvormen zich hiermee in voldoende mate verenigen ?
Ook in de organisaties van ziekenhuizen en specialisten - Uw eigen kring -
wordt aan deze aspekten momenteel grote aandacht besteed.
Van diverse zijden worden de instellingen opgeroepen tot een strengere
kostenbeheersing en -bewaking, daar momenteel de aanvaardbare grenzen
vrijwel bereikt schijnen te zijn.

Ook bij de Overheid is er een grote bezorgdheid, welke o.a. geleid heeft
tot de afgekondigde gedeeltelijke bouwstop. Mocht Uw Bestuur nieuw-
bouwplannen koesteren, dan kan ik geen optimistisch geluid laten horen I
Waar het in wezen om gaat, is dat een betere „beheersing" van de ont-
wikkeling, vooral van het innovatieproces, absoluut noodzakelijk is. Er zijn
nog steeds onvoldoende garanties voor een evenwichtige ontwikkeling van
het voorzieningenpakket en de vernieuwing ervan.

Nu de samenhangen steeds complexer worden, speelt dit des te sterker.
Er is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waar we niet onderuit
kunnen. In gemeenschappelijk overleg zullen we de prioriteiten moeten
vaststellen teneinde duidelijk te bepalen wat wij wel en wat wij niet
willen en kunnen.

Voor de volgende belangrijke vraagpunten zien wij ons gesteld :
1 Tot hoever moeten en kunnen we gaan met de gezondheidszorg als

onderdeel van de totale volkshuishouding ?
In onze welvaartsmaatschappij wordt een toenemend aksent gelegd op
het welzijn van de burger. Een toenemende zorg voor de gezondheid
zal dan ook een juiste plaats dienen te krijgen in de formulering van de
doelstelling van ons funktioneren.
Dit zal echter een grondige herorientatie vergen.
lk mag hierbij wijzen op het spanningsveld tussen welvaart en welzijn.
Hier is in hoge mate sprake van een politiek keuze probleem.
Wij zullen ons ernstig moeten afvragen of we niet een budget in termen
van ons nationaal inkomen voor de gezondheidszorg in totaliteit, moeten
vaststellen.
Hoe dient de verdeling over de verschillende probleemvelden binnen
de gezondheidszorg te geschieden ?
Aan deze „interne" prioriteitenstelling wordt in toenemende mate aan-
dacht geschonken binnen het raam van een aantal nieuwe wettelijke
bepalingen zoals de wet ziekenhuisvoorzieningen en het voorontwerp
gezondheidsvoorzieningen.
Behalve bij de ziekenhuizen zal een nieuwe orientatie nodig zijn t.a.v.
de gezondheidszorg : de plaats van de huisarts, het gezondheidscentrum,
het kruiswerk, etc.

4. Bij de interne prioriteitsstelling zal tenslotte de preventie een centrale
plaats moeten innemen. Het gezondhouden van de gezonden verdient
minstens evenveel aandacht als het behandelen, verplegen of yerzorgen
van de zieken.
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Konkluderend, mijnheer de Voorzitter, konstateer ik dat ik U geen duidelijk

toekomstbeeld heb kunnen schilderen.

lk heb U niet meer kunnen geven dan enkele contouren. In de zeventiger

jaren zal veel van hetgeen ik U geschetst heb moeten worden ingekleurd.

Hoe dat zal gebeuren ligt deels in Uw handen. Gezondheidszorg is immers

een terrein bij uitstek waarop de geinteresseerde burger zelve, via demo-

kratische weg, zijn inspraak zal moeten geven en waar men het ook nooit

zal kunnen stellen zonder de aktieve medewerking en inspanning van velen.

Naastenliefde en bereidheid tot het brengen van offers voor de hulpbe-

hoevende medemens zijn afgezien van datgene wat een modern ziekenhuis

ons aan materiöle mogelijkheden biedt nog altijd onmisbare elementen in

de gezondheidszorg.

Met deze woorden richt ik mij bijzonder tot degenen die zich in het

verleden en het heden inzetten voor de gezondheidszorg in Breda en in

het bijzonder voor het jubilerende Ignatius-ziekenhuis en wens ik U

ook in de toekomst veel sukses.

Na het plechtige gedeelte van deze bijeenkomst

waarbij de toespraken werden afgewisseld met

orgelmuziek door Jaap Hillen, volgde een ge-

zellig samenzijn.
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door twee ouden van dagen die moesten

leren fietsen en door vriendelijke „leer-

meesters" steeds langs de vijver werden

gestuurd....,

Wij hebben voor U geprobeerd na to gaan hoe het er 50 jaar geleden bij de diverse
diensten aan tole ging. Er was helaas maar weinig materiaal voorhanden. Vandaar dat we
ons beperkt hebben tot enkele zeer korte anekdotes, waaruit U hopelijk toch de sfeer
van die tijd kunt proeven.

WIST U, dat vroeger op de plaats van de leerlingenflat en de
gediplomeerdenflat een fruittuin lag met heerlijke appels,
peren, rode bessen, pruimen en kruisbessen....,

dat er ooit eens 'n aspergekwekerij en een weide voor
herten en schapen was en wel op de plaats van de
mytylschool en het revalidatiecentrum....,

dat wij in de tuinen van het ziekenhuis nog eens 'n vijver
hadden....,

en dat daar wel eens in „gezwommen" werd....,

dat op de plaats, waar nu de eeuwige rust heerst,
(mortuarium) vroeger een siertuin was....,

dat de varkens het in de oorlog niet
best hadden, omdat ze onder de neus
van de bezetters klandestien geslacht
werden....,
dat die beesten geen kreet mochten
slaken, hoewe het veel primitiever
ging dan in 't slachthuis....,

dat vroeger in de tuinen van het ziekenhuis zulke brede
wandelpaden waren, dat er processie's werden ge-
houden....,

en niet alleen op kerkelijke feestdagen, maar ook in de
schafttijd....,

dan liepen „Ieken" (langs die vijver van die fietsen) met
vlaggen, ketels, oude deksels en potten en pannen, onder
leiding van ene meneer Piet....,

dat die vijver op de plaats van het Maria- en Theresia-
paviljoen lag....,

dat je vroeger in het hoogseizoen als student 50 cent kon
verdienen als je een mandje bessen plukte....,
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WIST U, dat er tijdens de oorlog soms rare din-
gen gebeurden in het ziekenhuis. Eens
moesten drie mannen wijnflessen naar
de kelder brengen....,

dat er toen veel flessen „sneuvelden"
en dat die mannen erg veel tijd nodig
hadden om thuis te komen....,

dat in tijden van weinig verdiensten het personeel gratis
warme maaltijden kreeg....,

dat na de maaltijden de spoelbakken
vol vlees zaten....,

dat er toen dus kennelijk voor 't per-
soneel 'n andere norm was voor 't
bereiden van maaltijden....,

dat je vroeger bij de maaitijd sla kreeg, waar de dauw-
druppels nog op zaten...., omdat de krop net was afge-
sneden in de tuin....,

dat er op 29 april 1920 de eerste steenlegging heeft
plaatsgevonden. Weet U wanneer de laatste steen wordt
weggehaald....,

dat in 1941 de nieuwe verpleegsters-huisvesting in alle
stilte werd geopend om „bezetters" buiten te houden en
dat we nu 3 nachtportiers in dienst hebben....,

dat door het tekort aan personeel in de verpleging een
ziekenhuis in Nederland overwoog om de volgende mede-
deling te laten aanbrengen : „Wees vriendelijk en voor-
komend voor ons personeel, want wij kunnen er niet zo
gemakkelijk aan komen als aan patienten"....,

dat tijdens de oorlog het personeel zelf de koeien ging
melken in de wei om voor de kinderpatièntjes voeding te
hebben....,
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WIST U,	 dat het keukenpersoneel om 12.00 uur het „Engelen des
Heren" en om 3.00 uur zes „Wees Gegroetjes" moest
bidden....,

dat wanneer iemand van het keukenpersoneel voor het
eerst een weekend werkte, hij lets extra's kreeg....,

dat het missiebusje soms geleegd werd om een slaatje
voor de patiênten to maken....,

dat nadat het laatste varken geslacht was er nog voor
meer dan een jaar spek in voorraad was....,

dat er voor het schoonmaken van een gang 25 emmers
water nodig waren en wanneer men bezig was er niemand
over die gang mocht....,

dat wij ruim 25 jaar ziekenomroep hebben (sinds 10 sept.
1946)....,

dat de stoffeerder toen nog brood kon Bakken....,

dat er in 1923 51 personeelsleden in dienst waren en

dat er in 1971 913 personeelsleden in dienst waren....,

dat er in 1945 wekelijks 3000 kilo was was (500 bedden),
er tegenwoordig 10.000 kilo was is (600 bedden) en nog
wel zonder de 1000 luiers die er toen soms per dag in
de was moesten....,

dat de eerste drie patiönten zuigeling waren, waarvan men
jammer genoeg de namen niet meer kan terugvinden....,

dat ons ziekenhuis tijdens de oorlogs-
jaren met het Laurens-ziekenhuis
wel eens brood ruilde tegen water.
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50 JAAR VERPLEGINGSDIENST :

1922

230 bedden.

Veel religieuzen als verpleegsters.

Tekort aan verplegend personeel.

983 PatiOnten (1923) opgenomen.

Verpleegstersdiploma was pas 'n
beschermd rijksdiploma.

In opleiding 45 leerlingen
(21 religieuzen, 24 leken).

Theoretisch gedeelte van de op-
leiding werd gegeven door direk-
teur-geneesheer en studiezusters.

Opleiding was in vrije tijd.

Geen sprake van emancipatie van
de broeder-verpleger.

„Ziekenhuis" was juist nieuwe
naam voor 't met triestheid en
armoe omhangen begrip „gast-
huis".

1972

605 bedden.

Voornamelijk leken als verpleeg-
sters.

Tekort aan verplegend personeel.

13546 patienten (1971) opgenomen.

De opleiding tot verpleegkundige
is wettelijk geregeld.

In opleiding 160 leerlingen
(10 mannen, 150 vrouwen).

Opleiding wordt (op school) ge-
geven door 7 full-time docenten en
part-time leerkrachten.

Opleiding in werktijd.

Emancipatie van verpleger begint

27.598 verpleegdagen.	 193.075 verpleegdagen.
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Op 24 en 25 november werd in de Stadsschouwburg de
Musical „En nu naar bed" opgevoerd.

Het was inderdaad een sprankelende uitvoering.

Na de uitvoering bood de Heer C. Leyten namens het
personeel 'n kado aan aan het Bestuur van het ziekenhuis.
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De avond werd besloten met een gezellig samenzijn in

de foyer van de schouwburg.
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D.I.O.-NIEUWS D.I.O.-NIEUWS D.I.0.-NIEUWS

AUTO-RALLY

Op een druilerige morgen - zater-

dag 4 november - was het bij de

verpleegstersflat een drukte van

belang. De reden van die onge-

wone drukte was een door DIO -

ter gelegenheid van het 50-jarig

bestaan van het Ignatius-zieken-

huis georganiseerde autorally.

De gespannen en toch gezellige

sfeer deed onmiskenbaar aan de

rally van Monte Carlo denken.

Wat nerveus, quasi onverschillig,

maar met groot enthousiasme

ging iedereen zijn inschrijfformu-

lier halen.

Toen eenieder bij de start de

routebeschrijving had ontvangen

werden de deelnemenden een

voor 6On uit de startblokken ge-

schoten.

Dat vele coureurs geen „profs"

waren, bleek uit het door velen

missen van de twee eerste onbe-

mande posten. Maar dit mocht

de pret niet drukken en het en-

thousiasme niet temperen.

Wij zagen een deelneemster met zO'n overgave trottoirtegels tellen, dat de indruk werd

gewekt alsof zij er een gouden plak aan over kon houden.

leder had zijn eigen tempo van rally-en, er waren scheurders, voorzichtige, bedachtzame,

aarzelende, zeker-wetende rijders.

Het woord„Huisdreef" in de routebeschrijving bracht enkele rally-isten in de veronder-

stelling, dat het Mastbos werd bedoeld. Hun zelf-veronderstelde slimheid hierdoor een

stuk of te snijden, leverde geen voordeel op, ze zaten goed fout.

Dat de deelnemers voor het allergrootste gedeelte uit amateurs bestond, bleek o.m. uit

het feit, dat de meeste fouten werden gemaakt bij aanwijzingen zoals : „einde weg links"

of „eerste zijweg rechts". Eenmaal fout was het moeilijk verder te gaan en men kon dat

het best oplossen door terug te rijden naar het punt waarop men dacht zich vergist te

hebben.

Vraag 52 is meermalen hartgrondig vervloekt, het 2-minuten-foto's-kijken, „Ken ik mijn

eigen ziekenhuis", maar de laatste post heeft niemand gemist.

Uiteindelijk moest men neerploffen in „De Fazanterie" in Ulvenhout, waar men kon na-

kaarten en uitblazen. Het feit, dat de winnaar toch nog een strafpuntentotaal had van

497, geeft toch wel aan, dat het een pittige rally was.
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Maar ondanks fouten, vergissingen, het laten rollen van krachttermen en het slaken van

zuchten is er met enorm veel animo gereden en heeft, dacht ik, iedereen geweldig van

deze rally genoten (en er veel van geleerd). Het ging tenslotte niet om de knikkers, maar

om het spel, en het was tenslotte een allemachtig prettige vrijetijdsbesteding.

Met het organiseren van deze auto-rally heeft 010 in de roos geschoten. Al het werk hier-

aan verbonden, zoals voorbereiding, het na afloop kontroleren, beoordelen en tellen, en

het bemannen van de posten is met het enthousiasme van de deelnemenden beloond.

Hartelijk dank, bestuur van DIO, voor het initiatief nemen en de realisering van deze rally.

Hartelijk dank, Heer C. van Dongen, voor het uitzetten van de route.

Hartelijk dank, bemanning van de posten, die het door de regen niet makkelijk had en

toch tijd vond een opbeurend woord	 toe te spreken of een kwinkslag

te lanceren.

Hartelijk dank, kontroleurs, tellers, beoordelers voor	 het magnifiek volbrengen van jullie

zware taak.

Hartelijk dank, alle medewerkers en medewerksters voor al jullie moeite en inspanning.

Wij deelnemenden hebben een fijne zaterdag gehad en	 alien geweldig genoten van

deze jubileumrally.

FONDUE-AVOND

Tot besluit van deze rally was een vleesfondue georganiseerd in de Margrietzaal van de

GRAANBEURS.

De opkomst - ca. 300 mensen - was groot en iedereen stortte zich letterlijk op deze

vleesfondu. Ook hier was de organisatie geweldig. Het vet goed heet en de stemming

zat er goed in. Lachend, ontspannen keuvelend, prikte iedereen zijn stukjes vlees; met

als fijne background : hammondorgelmuziek. Wat een sfeertje.

Halverwege de avond werden de prijzen bekendgemaakt en uitgereikt door de heer Van

Bracht, die de honneurs waarnam voor de heer Bastiaansen, die enkele dagen voor het

feest een auto-ongeluk had gehad.

Ter geruststelling van de vele geschrokkenen kan ik mededelen, dat de heer Bastiaansen

aan de beterende hand is, en dat wat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, gelukkig, mee-

gevallen is. Van hieruit wens ik de voorzitter van DIO van harte beterschap en een spoe-

dige terugkeer naar zijn werk.

De heren Van der Pol en Marcelis genoten de twijfelachtige eer het hoogste aantal straf-

punten te hebben gescoord (1167). De „pechlamp" die zij ontvingen was voor 100% ver-

diend 	

De hoogst gekwalificeerde winnaars waren :

De heer Leijten	

-	

le prijs (497 strafpunten)

De heer Charko	

-	

2e prijs (542 strafpunten)

Mej. Van den Maagdenberg 	

-	

3e prijs (560 strafpunten)

Voor deze speciale gelegenheid had de direktie een beker ter beschikking gesteld, die

door zr. Vahlkamp werd uitgereikt aan de heer Leijten.
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De heer Leijten kan, verrijkt met

een vouwfiets en fotocamera,

met plezier aan de rally terug-

den ken.

Tot in de kleine uurtjes werd

dit gezellig samenzijn voortgezet,

en naarmate de tijd voortging,

werd de dans uitbundiger en de

stemming meer uitgelaten.

Toen de klok met beetjes sloeg

ging iedereen (wat wankel) naar

huis.

Ook hier een welgemeend dank-

woord aan iedereen die bijge-

dragen heeft tot deze ontspan-

ningsavond van zo hoge kwali-

teit.

Want dat het geheel een ekla-

tant sukses geworden is, daar

zal iedereen het van harte mee

eens zijn.

Van mij - en ik denk zo van

iedereen - mag dit een jaarlijkse

traditie worden, want 4 novem-

ber 1972 was een dag met een

sterretje.

J. SEBREGTS.

Op 13 november werd, in het kader van het 50-jarig bestaan een voetbal-
wedstrijd gespeeld op het N.A.C.-terrein
tussen de elftallen van het Revalidatie-
centum/Mytylschool en 't ziekenhuis.

De eindstand werd 2-1 in 't voordeel van
het Ignatius-ziekenhuis.

Namens de personeelsvereniging r3ikte de
heer van Bracht (vice-voorzitter) een beker
uit aan het winnende elftal.
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Eveneens in 't kader van 't 50-jarig bestaan gaf op 15 no-

vember de Bredase Operettevereniging 's avonds in de

lounge een sprankelende uitvoering ten gehore.

a

Wij hopen dat U door deze Jubileum Singel een goed
beeld hebt kunnen krijgen van 50 jaar Ignatius-ziekenhuis.
Doch wat zal de toekomst ons brengen ?

Aileen „bloed, zweet en tranen" zoals deze door Dr. Side-
rius zijn voorspeld ? Mede in verband met de steeds verder
gaande eis om inspraak, de verder gaande kostenstij-
gingen ?

We zullen ons ervan bewust moeten zijn dat we hier te
maken hebben met een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid.

In gemeenschappelijk overleg zullen we derhalve moeten
trachten deze „bloed, zweet en tranen" tot een minimum
te beperken.

DE REDAKTIE.
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