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TEN GELEIDE
BIJ HET „IN MEORIAM DOKTER VAN GEEL"

Dokter Eugene van Geel heeft de
laatste jaren in het Ignatius-ziekenhuis een bijzondere plaats ingenomen.
Zij belangstelling oversteeg zijn
vakgebied en ging uit naar vele
facetten van onze ziekenhuiswereld. Zijn eerste taak lag in de
mondheelkundige afdeling waar,
door een efficiente ordening en een binding brengende sfeer voortreffelijk
werd gewerkt onder zijn leiding.
Eerst in 1971 bleek hij, na duidelijk aandringen van vele kollegae, bereid
zijn bescheidenheid te doorbreken en het reservoir van zijn kwaliteiten ter
beschikking te stellen van de medische staf en mede hierdoor van de hele
ziekenhuis gemeenschap.
Gekozen tot voorzitter van de medische staf bleek hij zijn pijlen voor deze
boog in ruime mate in voorraad te hebben.
Via reorganisatie van de medische staf streefde hij naar een bredere en
open kommunikatie met het bestuur en de direktie van het ziekenhuis,
waarbij hij stelde en verdedigde wat via gemeenschappelijk overleg als
visie tot stand gekomen was.
Dat deze visie goeddeels ontsproot aan zijn idealistische brein zal menigeen zich eerst realiseren nu hij ons ontvallen is. Zijn scherpte in diskussie
was de vertaling van zijn konsekwente, logische en voor wie hem werkelijk
kende, juist ook zo speelse geest.
De ontwikkeling van het in zijn dagen aktueel geworden instituut van
„Ondernemingsraad" werd door hem met belangstelling gevolgd.
Door de kalamiteit op vrijdag 17 augustus 1973 is een duidelijke leemte
ontstaan. Het wegvallen van dokter van Geel wordt in ons ziekenhuis als
een groot verlies beleefd.
Het wegvallen van het gezin van Geel lijkt voor de familie en de, blijkens
de enorme drukte tijdens de uitvaart deze morgen, zeer grote vriendenkring, onherstelbaar.
Moge het „In Memoriam", verschenen in „De Stem" van heden, dat wij
ook graag in „de Singel" opgenomen wilden zien, niet alleen een orientatie
betreffende dokter van Geel inhouden, maar tevens een stimulans voor
de lezer betekenen.
Breda, 22 augustus 1973.
F. A. C. M. MOL, direkteur-geneesheer,
H. M. MENDELAAR, vice-voorzitter medische staf.
2

IN MEMORIAM DOKTER C. J. E. VAN GEEL
Cornelis, Johannes, Eugene van Geel werd op 5 mei 1929 te Roosendaal geboren.
Het middelbaar onderwijs genoot hij aan het Norbertus lyceum in zijn geboorteplaats.
Hij studeerde tandheelkunde van 1953-1958 aan de Tandheelkundige Kliniek van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
Tijdens zijn studententijd werd weldra duidelijk dat van Geel zich aangetrokken voelde
tot werken in de politiek. Vervuld met idealen wilde hij reeds op jeugdige leeftijd een
positieve bijdrage leveren aan de geestelijke emancipatie van de brede massa. Het
ontging zijn medestudenten dan ook niet dat hij ter verrijking van zijn kennis, als lid van
het Europees parlement, gewapend met zijn onafscheidelijke dokumenten koffertje, voor
kortere of langere tijd naar politieke kongressen naar het buitenland verdween. In de
kringen van Romme, Andriesen, Veldkamp en Schmelzer was van Geel dan ook geen
onbekende Het was derhalve niet verwonderlijk dat hij al vroeg de diplomatieke stijl
van diskussie en handelen machtig was, een kunde die hem later als specialist van het
Ignatius-ziekenhuis ver boven zijn kollega's zou doen uitsteken.
Voorlopig lag het echter in zijn bedoeling de tandheelkunde in zijn meest geperfektioneerde
vorm te beoefenen, waarbij uiteraard orthodontie en conserverende tandheelkunde een
belangrijke plaats innamen. Voor insiders was het derhalve volkomen logisch dat
van Geel, na het voltooien van zijn tandheelkundige studie, zich eerste terdege in de
algemene tandheelkundige praktijk wilde bekwamen. Hij koos zich tot leermeester de
helaas te vroeg overleden Tandarts W. den Engelsen te Breda, die zelf een artiest was
in zijn vak en die bovendien de gave bezat zijn leerlingen te stimuleren bij hun streven
naar perfektie. Het is de grote verdienste van zijn leermeester geweest, dat hij in
van Geel meer zag dan de tandarts in algemene praktijk. Zijn streven naar perfektie, zijn
nauwkeurig opbouwen van de te volgen werkmethode en zijn onlesbare dorst naar nieuwe
technieken stempelde hem tot een uitzonderlijk begaafd leerling.
Door kontakten met chirurgen werd het hem duidelijk dat er in de regio Breda grote
behoefte bestond aan een specialist in de mondheelkunde. Men deed geen vergeefs beroep
op hem, alhoewel het voor van Geel betekende dat hij wederom vier jaar zou moeten doorbrengen aan de universiteit. Zo werd hij assistent van Professor Hut te Groningen. Hij
volgde zijn leermeester bij diens vertrek naar Amsterdam en werd weldra konsulent in
de mondheelkunde aan het Wilhelmina Gasthuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aldaar.
Na inschrijving in het specialisten register werd hij verbonden als specialist in de
mondheelkunde aan het Ignatius-ziekenhuis te Breda, alwaar hij in korte tijd een grote
praktijk opbouwde.
ledereen die het voorrecht heeft gehad Eugene van Geel te leren kennen, ontdekte
spoedig dat hij, behalve een kundig specialist, tevens een prettig kollega was. Zijn
sympatieke manier van optreden en zijn politieke scholing waren daar zeker niet vreemd
aan. Hij kon met aandacht luisteren wanneer men hem zijn problemen voorlegde. Hij
verstond dan de kunst a la Romme „het onverzoenlijke te verzoenen".
Door deze bijzondere eigenschappen werd Eugene van Geel door zijn kollega's specialisten met grote meerderheid van stemmen gekozen om de voorzitterszetel van de
medische staf te bezetten, juist op het moment dat voor de toekomst van het Ignatiusziekenhuis en de medische verzorging van de regio Breda belangrijke beslissingen genomen moesten worden. De moderne ontwikkelingen van de intra- en extramurale
gezondheidszorg in de regio boeiden hem uitermate. Met vooruitziende blik en gedegen
kennis van zaken leverde hij in de anderhalf jaar, dat hij voorzitter was van de medische
staf een uitzonderlijke prestatie. Door zijn diplomatieke gaven, grote plichtsbetrachting en
feilloos gevoel voor de werking van de tiid was hij in staat in een kort tijdsbestek,
de meest ingewikkelde problemen tot een oplossing te brengen, waarbij hij de bewondering
oogstte van mede- en tegenstanders.
Soms liet hij zich, doodmoe van zijn dagelijkse praktijk en de tijdrovende vergaderingen,
ontvallen, dat hij het niet vol zou houden. Voor velen van zijn kollegae was zijn uithoudingsvermogen vaak onbegrijpelijk, maar Eugene van Geel heeft tot het laatst toe
volgehouden.
Bij zijn veel energie vergende werkzaamheden werd hij in niet geringe mate gesteund
door zijn vrouw Cocky. Zij was in veler ogen zijn ideale echtgenote en gastvrouw, die
met opoffering van eigen persoon haar man in de gelegenheid stelde zijn beoogde
idealen te verwezenlijken. Onaangekondigde besprekingen en vergaderingen wist zij in
een gezellig samenzijn te veranderen. Zij heeft haar taak als echtgenote van een zo'n
veelzijdig en begaafd specialist op meer dan sublieme wijze vervuld.
In de weinig hun resterende uren van de dag koesterden en vertroetelden zij samen
hun enige knappe dochtertje Nicole.
Ondanks alle beslommeringen van het dagelijks bestaan vormden zij een gelukkig gezin,
waarvan de toekomst alle beloften voor hen leek in te houden.
De ramp, die zich in luttele sekonden voltrok, heeft abrupt een einde gemaakt aan het
aardse samenzijn van deze met elkaar gelukkige mensen.
Bij allen die hen hebben gekend heeft hun dood een schrijnende leemte achtergelaten.
Mogen zij rusten in vrede.
Dr. A. J. M. KARTHAUS.
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OVER DE OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE

Inleiding.

In dit - op verzoek van de redaktie geschreven - artikel zal getracht worden
een beeld te schetsen van de huidige opleiding tot verpleegkundige. Wat
we vandaag waarnemen is gisteren ontstaan en vormt de basis van wat
morgen zijn zal. Daarom zal het noodzakelijk blijken ook in te gaan op de
ontwikkeling van de verpleegkunde isa de loop van de geschiedenis. Om
dezelfde reden zal getracht worden vorm te geven aan nu levende verwachtingen omtrent de ontwikkelingen in de toekomst.
Vooraleer echter gerichte informatie gegeven kan worden over de opleiding
tot verpleegkundige zal de lezer eerst bekend gemaakt moeten worden met
de inhoud van het begrip „verpleegkunde". Is dat hetzelfde als „verpleging", „het verzorgen van zieken" ? En zo niet, waarin zit dan dat verschil,
wanneer is dat allemaal veranderd en sinds wanneer hebben woorden die
bekend leken een andere inhoud gekregen of zijn woorden in gebruik of
onbruik geraakt ?
Rekening houdend met de geschakeerdheid van de lezers van dit personeelsorgaan zal in het volgende een poging gedaan worden deze en andere,
hier niet duidelijk gestelde vragen, te beantwoorden. Daarbij zal gestreefd
worden naar vermijding van technische termen en, overigens ook onverstaanbaar, verpleeg- (resp. genees-) kundig vakjargon.
Het artikel is gebaseerd op een aantal voor iedereen toegankelijke publikaties op dit gebied, waarvan titels en auteurs aan het slot vermeld zullen
worden. De totale inhoud is sterk beInvloed door de persoonlijke opvattingen
van de auteur en daarom geheel voor diens rekening.
De tussen haakjes geplaatste cijfers in de tekst verwijzen naar de publikaties, waaraan vrijelijk is ontleend.

VERPLEEGKUNDE
Van instinkt tot professie.
Verplegen, in zijn eenvoudigste vorm, heeft te maken met het instinktief
beschermen van het !even, waardoor men b.v. zal trachten bloedverlies
tegen te gaan. (1)
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Hoe handelt een moeder wier kind zich tijdens de voeding verslikt en verschijnselen van benauwdheid vertoont? Zij zal het kind rechtop laten zitten
en op de rug kloppen om de luchtweg vrij te maken. Daar heeft ze niet voor
geleerd, dat heeft niemand haar misschien verteld en toch doet ze het. Zij
voert een fundamentele verpleegkundige handeling uit door haar kind te
helpen te voldoen aan een algemeen menselijke behoefte, n.l. ademhalen.
Het kind kan dat op dat ogenblik niet zonder hulp. De moeder handelt
instinktmatig, d.w.z. handelt onbewust doeltreffend.
Kan zij daarom „verpleegkundige" genoemd worden? Neen, dat kan zij niet.
Een andere situatie. Een te vroeg geboren kind wordt opgenomen op een
couveuseafdeling van een ziekenhuis omdat het met ademhalingsmoeilijkheden kampt. Het kind krijgt, via een door de neus of mond in de luchtpijp
ingebracht plastic buisje, zuurstof toegevoerd. De persoon die deze werkwijze toepast doet in beginsel precies hetzelfde als de moeder in het vorige
voorbeeld. Hij helpt het kind, dat daartoe zelf niet in staat is, te voldoen
aan een algemeen menselijke behoefte, n.l. ademhalen. Deze hulpverlener
kan met recht „verpleegkundige" genoemd worden, omdat hij niet instinktmatig handelt, maar tewerk gaat op basis van een verworven specifieke
deskundigheid. Hij handelt bewust doeltreffend omdat hij „er voor geleerd
heeft", m.a.w. een professie uitoefent, een beroep, hetgeen volgens van
Dale betekent : „een maatschappelijke werkkring, waarvoor men de vereiste
bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft verkregen".
Deze twee uitersten markeren, voorlopig, de historische ontwikkelingsgang
van de verpleegkunde, zowel naar tijd als naar vorm en inhoud gerekend.
Om deze lange weg, die zeker niet de kortste was tussen beide genoemde
punten, wat duidelijker herkenbaar te maken, wordt nu een kort overzicht
gegeven van een aantal duidelijk in het oog vallende punten daarop.
De oorsprong (1)
Het verzorgen van zieken is oorspronkelijk een intatieve handeling, voornamelijk gebaseerd op, zoals hierboven reeds opgemerkt, instinktmatig
handelen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat ook dieren bepaalde
verplegingsmethoden kennen, zoals het bedekken van wonden met bladeren
en speeksel.
De primitieve volkeren uit de voorchristelijke tijd gebruikten bepaalde
verplegingsmethoden die weinig afwijken van wat heden ten dage nog in
zwang is. Toen, zoals nu, verbond men wonden; weliswaar niet met hydrophilegaas of kunststof, maar men dekte de wonden of met bladeren, die werden
gefixeerd met plantenvezels. Men sneed etterende wonden in on zonodig
bracht men een plantenstengel in de wond om de etter gemakkelijker to
doen aflopen, waar men nu gebruik maakt van een plastic drain.
Bij de oudste kultuurvolken uit dezelfde voorchristelijke tijd stond de verpleging op een heel wat hoger peil. Het is interessant om een vergelijking
to maken tussen nu en de situatie in India, 500 jaar voor Christus.
Verplegers moesten daar zijn : van goed gedrag, handig, algemeen ontwikkeld, zij moesten kunnen koken on drankjes klaarmaken, de patient wassen
en masseren, helpen bij het opstaan en !open, handig in het opmaken on
verschonen van bedden, helpen bij pijn en tenslotte kunnen voordragen en
muziek maken om de patient afleiding to bezorgen.
Hippocrates, de vader der geneeskunde, leefde rond diezelfde tijd in
Griekenland. Van hem was o.a. het voorschrift nooit een patient onnodig
bloot to laten liggen, noch tijdens een onderzoek, noch tijdens een operatie.
Hij stelde hoge eisen aan de verpleegkundigen van die tijd. De voorgeschreven behandelingen moesten deskundig worden uitgevoerd en de
patient moest zorgvuldig worden geobserveerd.
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Van olie en wijn.
Na de komst van het christendom was het verzorgen van zieken in WestEuropa eeuwenlang een werk van barmhartigheid. (1)
Dat vond zijn oorsprong in twee bekende Evangeliefragmenten :
in Lucas (10 : 30-37) lezen we, verkort weergegeven, het volgende :
„Een man, op reis van Jeruzalem naar Jericho, wordt onderweg door een
stelletje schurken in elkaar geslagen en blijft voor dood op straat liggen.
Twee voorbijgangers laten hem aan zijn lot over. Tenslotte neemt iemand
uit een andere landstreek, een vreemdeling uit Samaria, notitie van hem.
„En", luidt het dan in de officiele Statenvertaling" tot hem gaande, verbond
hij zijne wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn
eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen
daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en
zeide tot hem : Draag zorg voor hem; en zoo ge wat meer aan hem ten
koste zult leggen, dat zal ik U wedergeven, als ik wederkom."
Het programma van de christelijke hulpverlening werd verder gebaseerd op
de uitspraak van Christus, geciteerd bij Mattheus 25 : 34-41 : In zoverre
gij dit aan een van deze mijne minste broeders hebt gedaan, hebt gij het
Mij gedaan."
Nadat in de middeleeuwen de klooster- en verplegersorden op deze basis
een redelijk peil van ziekenverzorging hadden bereikt en gehandhaafd
begon in de 18e eeuw de donkere tijd van het verval.
De donkere tijd (1)
In wat toentertijd als de beschaafde wereld werd beschouwd, Europa
werden de toestanden in de ziekenhuizen slecht. De voornaamste oorzaak
van de achteruitgang van de ziekenverzorging was het gebrek aan ruimte,
aan hygiene, aan geestelijk !even en het gebrek aan behoorlijk personeel.
In haar boek „Geschiedenis van de Ziekenverpleging" geeft Corrie Dane
het volgende voorbeeld van de toestand in het Oude en Nieuwe Gasthuis
in Delft :
„De toestand was hier over het algemeen minder slecht dan in een grote
stad als Amsterdam. De mannenzaal was vierkant en telde eenenzestig
bedsteden. Zonodig lagen er nog twee patienten in een bed. In het midden
stonden houten kribben op wielen, voor patienten die door de chirurgijn
behandeld moesten worden. Dat gebeurde op de zaal, al was deze daartoe
geheel ongeschikt vanwege de heersende duisternis."
„Bepaalde werkuren kende het personeel niet. De oppassers sliepen in de
ziekenzaal. Tot 1885 was het verplicht de was van de patienten op de zaal
te doen. De operatiekamer had een houten vloer en werd verwarmd door
een potkachel. Duurde de operatie lang, dan ging de kachel uit, omdat de
chirurg en zijn assistenten geen tijd hadden om ernaar te kijken. Als het
te donker werd schoof men de patient naar het raam."
„In het Amsterdamse Binnen- en Buitengasthuis assisteerden herstellende
patienten bij de operaties. Het eten, vooral het vlees, werd daar op de
ziekenzaal aan de meestbiedende verkocht door het verzorgend personeel,
dat ook een handeltje dreef in morfinepoeders."
„Elk ogenblik werden zaalmeiden en zaalknechts wegens wangedrag ontslagen, maar wie er voor in de plaats kwam, was niet beter."
A. v. G.
(wordt vervolgd).
(1) Dane, Corrie,
geschiedenis van de ziekenverpleging.

WEEKEND-HULP

Van een van onze weekend-hulpen
ontvingen wij de volgende brief :
„Na bijna vijf jaar met liefde en
plezier voor mijn zieke medemens
in het weekend gewerkt te hebben, doet het mij zeer om hiervan
afscheid te moeten nemen.
Nooit ben ik met tegenzin op zaterdag komen werken en ik zal dan
ook altijd met plezier terugdenken
aan deze tijd en vooral aan hen,
die in hun moeilijke uren een teken
van waardering gaven als je enkele
minuten voor hen de tijd nam.
Dit gaf mij een enorme voldoening. U zult misschien wel denken : „Als
weekend-hulp kun je dit niet allemaaf meegemaakt hebben", maar ik heb
in deze jaren veel ervaring opgedaan, zowel fijne als minder fijne. lk ben
er blij om dat ik, doordat ik steeds met andere mensen, van allerlei standen,
in aanraking ben gekomen, mijn mensenkennis enorm vergroot heb. lk heb
altijd getracht mij die ene dag in de week volledig in te zetten voor de
zieken. De laatste tijd kwam ik er echter achter, dat ik mij niet meer voor
100% in kon zetten, omdat ik mij niet helemaal goed voelde. Daarom vind
ik het beter dat een andere kracht mijn plaats inneemt.
lk wil even een woordje van dank richten tot het personeel van afdeling
Manresa C en D, waarmee ik ontzettend graag heb samengewerkt. De sfeer
was fantastisch !
Ook gaat mijn dank uit naar mejuffrouw Oudevrielink, de heer Vergeer,
de heer Veldnnan on mejuffrouw Wissink voor de prettige samenwerking
die ik ondervonden heb.
lk wens u alien het beste en een hele prettige vakantie met veel zon !
Met vriendelijke groeten en nogmaals mijn hartelijke dank voor al de
fijne jaren, die ik in het St. Ignatius-ziekenhuis heb doorgebracht verblijft,

RIA BROEKAART
Teteringenstraat 23a
Breda.
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DE DIREKTIERAAD
Op 18 juni 1973 werd besloten tot oprichting van de direktieraad.
Naast de direktieleden hebben in deze raad zitting de hoofden van dienst.
Wij laten hierbij een ingekort verslag volgen van de inleiding tot de diskussie door
de heer F. Mol, direkteur-geneesheer.
Wat wij samen gaan willen, hopen wij vandaag samen te formuleren. Wat ik op papier
heb gezet wil ik U graag voorhouden als een aanzet tot de diskussie. Een diskussie
over de kommunikatie en beleidsvorming binnen een steeds komplexer wordend systeem.
Immers alle ziekenhuizen hebben te kampen met een uitbreiding van disciplines en
funkties, zowel in de medische, verpleegkundige, sociale, administratieve, huishoudelijke
als technische sektor.
De onderlinge verhoudingen worden merkbaar gekompliceerder, de overlegstrukturen
ingewikkelder. Ondanks deze sterke groei is er in het officiele organisatiepatroon in ons
ziekenhuis niet zo vreselijk veel veranderd. Dat toch het funktioneren van het ziekenhuis
op goed niveau kon blijven is dan ook te danken aan de grote persoonlijke inzet van
alle medewerkers in de solitaire sfeer.
De ziekenhuisorganisatie is van huis uit een sterk autoritaire organisatie met een zeer
strakke hierarchie. Hieraan zal niet vreemd zijn, dat de kerken, door wie de ziekenhuizen
veelal als caritatieve instellingen werden gesticht, zelf deze eigenschappen als wezenskenmerken in zich dragen. En we weten allemaal, dat autoritaire gedragingen nauwelijks
ruimte laten voor kreatieve krachten in de geledingen eronder. Deze krijgen zelden
gelegenheid tot opborrelen naar boven. Uit de geneeskunde kennen wij dan het beeld
van de onbruiksatrofie : niet meer tot lopen in staat zijn door langdurig te bed liggen.
Zo ook niet meer kunnen denken, omdat altijd voor je gedacht wordt. Niet meer kreatief
zijn omdat het nooit van je gevraagd wordt.
Het zal moeilijk zijn de overgang van autoritair naar demokratisch in een 50-jaar oude
organisatie waar te maken. Wij denken ondanks at onze beste bedoelingen natuurlijk
toch vaak veel to autoritair voor de jongeren. Dit hoeft niet erg to zijn, als wij het ons
bewust zijn en de jongeren het willen begrijpen.
Wel is een konsekwentie hiervan dat, om de overgang van autoritaire naar demokratische
struktuur suksesvol to laten verlopen, deze geleidelijk moet geschieden. Het is een
verandering waar mensen een rol bij spelen on zelf moeten veranderen in rol of rolverwachting. Dat eist geduld. Helaas kent een samenleving geen geduld, wat ook menselijk is.
Wij moeten dat ongeduld volledig kunnen plaatsen on ruimte geven aan de uitingen ervan.
Met andere woorden; dat ongeduld moet geduld worden. In een samenleving als de
onze, met een overgrote meerderheid van jongeren, moeten wij het zóker op kunnen
brengen, dit ongeduld to tolereren. En wanneer aan deze jongeren eenmaal uit
daden duidelijk is geworden, dat de leiding bestaat uit mensen, die bezig zijn de autoritaire struktuur te verwisselen voor een demokratische, om daardoor to komen tot een
hogere graad van menselijk funktioneren met en clemir inschakeling van alle betrokkenen,
dan zullen zij wellicht ook het geduld willen opbrengen, dat dit proces vereist om to rijpen.
De demokratiseringstendens is een rechtstreeks gevolg van de geweldige vlucht die
onderwijs en vorming genomen hebben. Dit bracht de bewustwording mee dat iedereen
zich geestelijk volledig diende te kunnen ontplooien, hetgeen in een autoritaire struktuur
niet haalbaar was.
Een leiding anno 1973 weet, in tegenstelling tot een leiding anno 1923, dat in de gehele
organisatie veel opleiding en dus veel geestelijke energie geInvesteerd is en dus in
potentie aanwezig is.
Verspillen hiervan zou misdadig zijn, zowel ten opzichte van de bezitters als ten opzichte
van de organisatie. Daarom is leiding geven in 1973 niet meer „vooruitdenken voor
anderen", maar „bouwen op kennis on inzichten van die anderen". Er is dus ook geen
gehoorzaamheid meer aan het gezag van de autoriteit maar aan de eigen rol, hetgeen
een gehoorzaamheidsplicht is, die oneindig veel meer levensvreugde verschaft.
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Wij naderen nu in ons verhaal de vertaling van deze bewustwording in praktische konsekwenties. Een bewustwording die ook al een gelukkige konkretisering vond in een zijn
weg zoekende ondernemingsraad.
Wij kennen sinds een aantal jaren onze koOrdinatievergadering, een gelukkig initiatief,
waar behalve U nog een aantal mensen aan deelnemen. De samenstelling is betrekkelijk
willekeurig geweest en bij evaluatie wellicht voor uitbreiding met nog een aantal funktionarissen vatbaar. In feite is deze vergadering een pure kommunikatievergadering, waarbij
zender en ontvanger zich eens per maand op elkaar afstemmen om gegevens uit te
wisselen, afspraken te maken omtrent de uitvoering van een aantal zaken, of stenen
aan te dragen, die van nut zouden kunnen zijn voor de direktionele beleidsvorming.
Omdat evenwel voor U alien als groep dit kontakt het enige geInstitutionaliseerde kontakt
met de direktie als geheel was, kon het niet uitblijven, dat de verwachtingen welke U
verder koesterde van niet bestaande doch wel gewenste kontakten met de direktie,
werden tegemoet gezien van deze koOrdinatievergadering, die zij om haar principieel
andere doelstellingen niet k6n waarmaken. De zo groeiende bezwaren tegen de koordinatievergadering zijn dus eigenlijk meer bezwaren tegen een gebrek aan kontakt met
de direktie over de beleidsvorming, waaraan hoofden van dienst in een modern bedrijf
dienen te participeren.
Een direktie loopt inderdaad gevaar een eigen steriel leven te gaan leiden, geIsoleerd
van de organisatie, wanneer zij zichzelf autoritair, autonoom en gespecialiseerd opstelt.
Liever stoelt Uw direktie haar beleid op de specialistische deskundigheid binnen de
organisatie. De inhoud van dit beleid moet mede bepaald worden door de mensen die
ten aanzien van de verschillende aspekten de grootste deskundigheid bezitten. Dat zijn
de hoofden van dienst. Het beleid dient dus_ demokratisch gevormd te worden in overleg
met deze hoofden van dienst.
Als naam voor het overlegorgaan wordt voorgesteld „direktieraad".
De direktieraad is dus demokratisch beleidsvoorbereidend.
Na beleidsbepaling en vaststelling door direktie en bestuur, ziet de direktieraad met
autoriteit toe hoe de hoofden van dienst zorgdragen voor de punktuele uitvoering van
de genomen besluiten. De besluiten worden in volledig overleg vastgesteld; de eenmaal
genomen besluiten laten bij de uitvoering ervan geen ruimte meer voor marchanderen.
De eindverantwoording van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering tegenover het bestuur, berust bij de direktie.
Om een goed funktioneren van de direktieraad mogelijk te maken, zal het noodzakelijk
zijn haar samenstelling aan de orde te stellen. Wanneer wij spreken over deskundigheids•
inbreng uit alle verschillende aspekten van het ziekenhuis, zal ook de medische staf
daarbij een rol moeten spelen.
Nodig zal het voorts zijn, dat de samenwerking zoals die thans zijn vorm gaat zoeken,
tussen direktie en hoofden van dienst, zijn voortzetting vindt binnen alle groeperingen van
het ziekenhuis. Dat dit niet overal even snel zal kunnen en moeten gebeuren is 66n van
de redenen van mijn aansporing tot geduld daarstraks.
Nuttig is het wellicht ieders funktioneren aan elkaar te verduidelijken en ieders verwachtingspatroon te uiten, opdat we van elkaar weten waar ieder naar toe wil, om aan
de hand daarvan te kunnen formuleren waar we samen naar toe willen in een solidariteit
die begrip voor elkaar vO6ronderstelt. ZO kan beleid ontstaan, dat bevrediging schenkt
aan ieder die deelneemt aan de vorming en uitvoering ervan.
Om voldoende inzicht in alle aspekten van een beleidspunt te krijgen zal waarschijnlijk
veelvuldig moeten worden overgegaan tot het instellen van „raadskommissies". Deze
zouden kunnen bestaan uit raadsleden al of niet aangevuld met mensen die nauw bij het
onderwerp betrokken zijn (w.o. ook leden van de medische staf). AIle konklusies van
beleidskommissies en subkommissies in het ziekenhuis monden dus uiteindelijk uit in de
direktieraad.
ZO kan een beleidsopbouw groeien, waarbij ieder betrokken wordt en dus gemotiveerd is
voor de uitvoering ervan.
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VERSLAG REKREATIE - VERTREKKEN

Eindelijk zijn ze er dan, de
zo lang verwachte rekreatie-vertrekken, voor alle
werkers van 't „elfde uur"
in de verpleging en alien
die daarbij horen.
Wist U nog niet van het
bestaan ervan, geachte lezers en ook niet hoe U er
moet komen ?
Wel, laat mij U dan vOOr
gaan om U de weg te
wijzen.
U stapt gewoon naar binnen via de ingang van de leerlingenflat, passeert
daar de portiersloge en loopt door-de tochtdeuren die leiden naar de
gediplomeerdenflat.
Aan Uw linkerhand vindt U dan, het kan niet missen, een tweetal deuren,
uitnodigend open.
Eenmaal binnen zult U onmiddellijk de verfrissende sfeer voelen die U zo
nodig heeft. Een sfeer, helemaal los van alles wat te maken heeft met het
ziekenhuis en die U tot Uzelf doet komen.
Eerst komt U dan in de zogenaamde muziekkamer, een gezellige en vrolijke
ruimte. Met veel fantasie heeft hier de binnenhuisarchitekt gespeeld met
kleuren, zoals een kunstschilder met verf en palet.
De ramen zijn bekleed met warmgele gordijnen en vitrage, langs de wanden
bruin ribfluwelen banken, waarin het heerlijk rusten is en in een fel kontrast
staan daar rondom witgelakte tafels, helder oranje gekleurde poefs, als
grote paddenstoelen in een bos.
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Hier is de mogelijkheid om platen te draaien en muziek te beluisteren,
terwijl een fraai uitgevoerde wand van kurk de geluiden dempt voor hen
die in het aangrenzende vertrek - de zogenaamde huiskamer - meer lust
voelen voor een gezellig babbeltje of lezen, naar gelang de stemming.
Daar is het interieur smaakvol en rustig, komfortabele grijslinnen stoelen,
kontrasterende helgroene gordijnen, eenvoudige maar smaakvolle dressoirs
en tal van lampen, verschillend van vorm en kleur, kompleteren het geheel.
Hier is gelegenheid om te puzzelen, te kaarten, gezelschapsspelen te
doen enz.
In de keuken, waar de mentrices zorgen voor regelmatig verse koffie en
thee met koek, staan op een lange tafel de koppen en schotels klaar,
zodat elke gast zichzelf kan bedienen.
Er wordt druk gebruik gemaakt van deze rekreatievertrekken, zowel door de
leerlingen als door de gediplomeerden, terwijl ook
de externe krachten of en
toe gezellig komen binnen
wippen.
Officieel ging dit pronkjuweel open in de maand
mei.
Wij, de mentrices, zijn erg
blij met deze nieuwe aanwinst, alleen wij willen er
's avonds
„nog"
meer
mensen zien, daarom voor
hen, die het bestaan ervan
nog niet kennen zeg ik met
een uitnodigend gebaar,
kom erin, want U bent van
harte welkom.

H. Th. J. L. TER ELLEN,
Ass. Mentrix.
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Wij lazen voor U in het personeelsblad van het Diaconessen-ziekenhuis,
het volgende :

ZE STELEN ALS RAVEN
Dit wordt een triest verhaal. Als U van blijde dingen houdt, moet U niet
verder lezen. Maar als U de waarheid wilt horen moet U moedig verder
gaan.
In een ziekenhuis wordt tegenwoordig enorm veel gestolen. De gekste
dingen worden van de gekste plaatsen gejat. Er wordt geld gestolen van
het personeel, uit hun jas, uit hun tas, zelfs uit hun kamer. Er wordt geld
gestolen van patienten. Er worden horloges, ringen, radio's gestolen.
Uit de toiletten voor bezoekers worden de rotten toiletpapier gepikt daarna klaagt men dat het ziekenhuis niet eens voor toiletpapier zorgt !
Uit de wachtkamers verdwijnen de dagbladen - daarna moppert men dat
het ziekenhuis zb weinig respect voor de patient heeft, dat er geen nieuwe
kranten liggen.
Over fietsen en bromfietsen praten we maar niet. Zelfs uit de fietsenkelder
worden ze gehaald, of iemand sloopt er een lamp of dynamo af. Over
linnengoed en bestek praten we ook maar niet. We kopen gewoon nieuwe
spullen.
Uit de tuin worden boeketten of takken gesneden. Uit de plantenbakken
worden hele planten meegenomen. Maar de plantenbakken in het gebouw
zijn evenmin veilig. Er worden stekjes afgesneden, of er worden planten
uitgestoken.
Een triest verhaal, ja. Waarom steelt men ? leder heeft toch een zekere
mate van welvaart ? Is er een zodanige dating van de moraal dat men
denkt : at het Uwe is van mij ?
Wie steelt er ? Dat weten we een enkele keer. Er is wet eens een personeelslid dat niet helemaal eerlijk is. Zo nu en dan hebben we echte
insluipers in onze gebouwen. En : er lopen vele honderden bezoekers en
patienten in en uit. Zoek maar uit wie er oneerlijk is.
En verder : het respect voor andermans eigendommen is ongeveer nihil.
Want kauwgom wordt overal achter gelaten (onderkant tafels !) en ingetrapt (vloerbedekking). Wie zijn auto korrekt parkeert - niet iedereen
doet dat - leegt vaak even zijn asbak op het ziekenhuisterrein. En op
maandagmorgen is het voorplein net een zojuist afgebroken marktplein;
vol papier, peuken en lucifers. „Ze" ruimen het wet op.
De moraal is tweeledig. Ten eerste : laat nooit iets van waarde slingeren.
Nog beter : neem niets waardevols mee. Wij kunnen U niet garanderen
dat U het niet kwijtraakt. Ten tweede : at deze trieste zaken kosten geld
en tijd en moeite en ergernis. Dat is zonde in meer dan een opzicht.
Waarom moet het publiek het ziekenhuis duurder maken dan nodig is ?
Dit was het trieste verhaal. Het moest nu maar eens gezegd worden.
Helaas is het in ons ziekenhuis niet anders !

DE REDAKTIE.
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Het is al weer enige tijd geleden, dat
zr. Venhuis met haar beste been(tje)
voor, het gips in moest. De oorzaak
hiervan was dat de afdaling van een trap
veel to snel ging en de laatste treden
overgeslagen werden. Tja dat komt hard
aan !
Ondanks het gips en de eigenlijk daaraan verbonden rustperiode kwam zr.
Venhuis, van huis gehaald en weer thuis
gebracht, toch werken.
Wij wensen haar nog veel sterkte toe.
De Red.

MEDEDELINGEN
WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE
Steeds opnieuw blijkt weer, dat vele medewerkenden zich niet aan de
voorschriften houden ten aanzien van het ziek melden.
Dit had voor de afgelopen maand weer tot gevolg dat een aantal mensen

geen salaris kreeg uitbetaald !
Wij laten daarom de belangrijkste bepalingen hier volgen.
Veer 9.00 uur 's morgens persoonlijk ziek melden bij de salarisadministratie (toestel 2116).
(Laat niemand anders het voor U doen, want dan wordt het vaak
vergeten).
Indien U in de loop van de dag ziek wordt, dan dient U zich onmiddellijk ziek to melden bij de salarisadministratie, dus niet wachten tot
de volgende dag.
Tussen 18.00 uur en 8.30 uur en op zaterdagmorgen, zondagen en
algemene feestdagen, moet U zich ziek melden bij de telefooncentrale.

Adreswijzigingen tijdens ziekteverlof direkt doorgeven aan de salarisadministratie.
e)

Werkhervatting; de dag waarop U Uw werkzaamheden moet hervatten,
direkt doorgeven aan de salarisadministratie en het hoofd van de
afdeling.

OVER DE DAGEN, WAAROVER DOOR DE BEDRIJFSVERENIGING GEEN
ZIEKENGELD WORDT UITBETAALD, (B.V. OMDAT NIET AAN DE
KONTROLEVOORSCHRIFTEN IS VOLDAAN), KAN OOK GEEN SALARIS
WORDEN UITBETAALD.
Voor verdere informatie zie publikatiebord bij de lounge.
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REGELING REISKOSTENVERGOEDING
Personeelsleden, die een bruto salaris verdienen, dat lager is dan het
aanvangssalaris van een verpleegkundige, komen in aanmerking voor reiskostenvergoeding en wel op grond van een der hierna genoemde bepalingen.

Interne en externe leerling-verpleegkundigen en intern huishoudelijk
personeel.
Twee keer per maand volledige vergoeding van de werkelijke reiskosten in de laagste klasse van een middel van openbaar vervoer van
Breda tot de woonplaats van het gezin waartoe men behoort, in zoverre
die reiskosten een bedrag van f 5,— te boven gaan.
De eerste f 5,— per maand komen voor eigen rekening. Externe
leerling-verpleegkundigen, die dagelijks heen en weer reizen van hun
woonplaats naar Breda, vallen voor wat betreft deze regeling onder
groep C.

Ongehuwde personeelsieden, niet behorend onder de groepen genoemd onder A, die in Breda op kamers wonen, doch waarvan de
ouders elders hun woonplaats hebben, ontvangen twee keer per maand
vergoeding van de reiskosten Breda—woonplaats van de ouders v.v.,
in zoverre die reiskosten een bedrag van f 5,— te boven gaan.
De eerste f 5,— per maand komen voor eigen rekening, terwijI er
nooit meer aan reiskostenvergoeding per maand uitbetaald wordt dan

f 30,—.

C. Overig extern personeel.
Externe personeelsleden, woonachtig buiten de gemeente Breda, die
dagelijks reizen van woonplaats—Breda v.v., krijgen de reiskosten vergoed, met dien verstande dat :
vergoeding plaatsvindt in zoverre de reiskosten een bedrag van
f 5,— per maand te boven gaan;
de eerste

f

5,— per maand voor eigen rekening komen;

per maand nooit meer dan
uitbetaald;

f

30,— aan reiskostenvergoeding wordt

men verplicht is gebruik te maken van het goedkoopste openbaar
middel van vervoer.
Personeelsleden, behorend tot de groepen A en B dienen, alvorens vergoeding te kunnen ontvangen, de bewijsstukken (trein- en buskaartjes)
maandelijks te overleggen aan de salarisadministratie.
Bij part-timers is het full-time salaris bepalend voor het wel of niet in aanmerking komen voor reiskostenvergoeding.
Wanneer een personeelslid dat krachtens deze regeling in aanmerking komt
voor reiskostenvergoeding, een salaris gaat verdienen dat hoger is dan
het aanvangssalaris van een verpleegkundige, zal dit personeelslid gedurende 1 jaar nog een vergoeding krijgen van 50% van het bedrag,
waarop men vOOr de overschrijding van de grens recht had. Deze termijn
van een jaar gaat in op de le van de maand, waarop de bedoelde grens
wordt overschreden.
Deze afbouw geldt alleen voor de groepen genoemd onder B en C en
gaat in per 1-8-1973.
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Op woensdag 15 nov.
1972 was het 50 jaar
geleden dat het Ignatius-ziekenhuis in gebruik werd genomen.
Dit is voor het ziekenhuis een onvergetelijke dag geworden.
Ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan werd er namens het personeel
een pracht van een kado aangeboden. Dit was toen symbolisch, in de
vorm van een vissenkom met goudvissen.
Op 10 april 1973 werd het prachtige aquarium opgesteld in de bezoekershal
aan de Ignatiusstraat.
Na verloop van 14 dagen werd het bevolkt door o.a. Zwaarddragers, Neon
Tetras, Sumatranen, Black Mollies, Zebra's, Colisalomis, Maanvissen etc.
Op 24 april werden de eerste maatregelen genomen om een voorspoedige
geboorte to bewerkstelligen.
Maar nog geen drie dagen nadien, om precies to zijn op 27 april j.l.
's morgens om 10.20 uur werden, onder toeziend oog van de verzorger Cees
de Jongh, de eerste jonge zwaarddragers ter wereld gebracht, zonder
assistentie van de gynaecologen. Het waren er 20, alien in blakende
gezondheid, die gelijk de kraamkamer bevolkten. Geweldig was de belegering van de Sumatranen op de kraamkamer. Deze vissen zijn razend
op levend voer. Maar gelukkig waren ze zo goed beschermd, dat er niets
kon gebeuren.
Dit is al een mooie aanwinst voor het ziekenhuis.
Nog geen twee dagen later werd onder een watertemperatuur van ± 27
graden, de eerste sluier Black Mollie in de kraamkamer gedeponeerd, in
afwachting van wat hier het resultaat van zou worden.
De belangstelling voor dit aquarium is gewoonweg meer dan geweldig.
Bijna iedere bezoeker die de hal passeert, staat met bewondering to
kijken naar al dat jonge !even tussen dat mooie groen. Zo kan ook het
personeel van ons ziekenhuis weer mee genieten van al hetgene, dat ze
toen gegeven hebben ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

C. DE JONGH.
15

FIETSEN MET D.I.O.

Op 15 juli j.l. werd weer de
- traditie geworden - fietsenrally gereden. Voor de
5e keer, dus een lustrumjaar. Van vorig jaar herinnerde ik me nog de gezelligheid, dus dit jaar deed
ik ook weer mee.
De route voerde ons via Breda-stad naar schone wegen, door het Montenspark, het Mastbos, tot een teerweg naar paddestoel 1564. Wij werden eerst
wel in verwarring gebracht door paddestoel 1565, maar wisten het toch
gauw te vinden.
Grote problemen leverde ons de „Post"laan. Waar waren begin en eind ?
Zo gingen we door, met wat haken en ogen, wendend en kerend tot we
langs de Mark kwamen, waar het een bijzonder leuk stukje natuur was.
Dan door Ulvenhout en Bavel, waar wij onderweg verschillende opdrachten
uitvoerden, naar het einddoel : barbecue aan de Moleneindstraat. Heerlijk
was het.
Daar werden ook de prijzen bekend gemaakt. De heer en mevrouw Mallens
hadden het 't meest ekonomisch bekeken. Ze reden de tocht in 86 minuten
en sleepten 44 punten in de wacht en daarmee de eerste prijs. Hulde aan
de sportievelingen.
Tweede waren mej. N. Huyben en mej. E. v. d. Vaart in 90 minuten en
met 29 punten. TerwijI de heer van Vree als derde eindigde in 90 minuten
met 21 punten.
lk geloof dat iedereen zich
bij me zal aansluiten als ik
van de gelegenheid gebruik maak, de organisatoren en organisatrices hartelijk te danken voor al het
goede waarvan wij hebben
genoten.
Doen we het 't volgend
jaar weer ? lk hoop het.

C. BOON
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BOIL (d)
Personeelsvereniging

DE BARBECUE

De sportievelingen en de onsportievelingen, ze waren er
weer in grote getale. De faam
die er van de barbecue-avond
uitgaat moet groot zijn, want
nog groter dan voorgaande
jaren was het aantal mensen.
Naast elkaar, bij elkaar, achter
elkaar, voor elkaar, overal zaten
en stonden ze. De rally-isten,
die spijs en drank echt verdiend
hadden en zij, die dit recht met
enkele guldens hadden afgekocht, de „slappelingen" zogezegd.
leder jaar hebben wij een andere „reden" om niet mee te fietsen, maar
als je op zo'n avond al die fietsen en hun berijders ziet binnenkomen,
volgend jaar
ga je je wel zitten schamen om je gemakzucht. En dus
eten wij niet alleen mee (op een hoekje van de bank, want tenslotte mogen
wij alleen maar luisteren naar de verhalen), maar fietsen wij ook mee
(hebben wij ons voorgenomen) en dan hebben wij ook het recht om Iekker
uit te wijden over onze prestaties op de fiets.
Maar bedenk wel : voor een mond om te praten moet een oor zijn om te
luisteren. En wij waren die oren
Dat ongedwongen samenzijn is toch het meest kenmerkende van de
barbecue-avond. Toen om twaalf uur dan ook enkele dames jarig waren
werd er uitbundig en „van harte" gefeliciteerd. Ze zullen lang leven - wel
een kwartier aan een stuk, oud worden ze, deze dames, stokoud, en vanzelfsprekend moet op zoiets gedronken worden. En nog vele jaren dames,
met nog vele pilsjes.
De bekendmaking van de prijzen was weer een groots en een met spanning
tegemoet gezien moment. Het idee van de puzzel-stukken, die op een
groot bord bevestigd moesten worden, was grandioos en zeer origineel.
Bij pfaatsing van het laatste stuk gingen alle Iampjes branden van de foto's
van de DIO-bestuursleden.
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Bele' 0)
Personeelsvereniging

De Lagelander muzikanten - een variant op een Tiroler blaaskapel - bracht
de stemming er in. Ze namen de pauzes wel aan de royale kant, maar
dat zij hun vergeven. Het was warm en „Prosit, prosit" klinkt lekker en is
altijd goed voor royale bijval.
Tenslotte zit het orkest ook achter de schuurdeur en de kans om vergeten
te worden met het goudgele nat is dan ook niet denkbeeldig. Wat kun
je dan beter doen dan er instrumentaal om vragen. Alle Briiderlein haben
getrunken
De kotelet, de worstpin, het stokbrood, het slaatje, de aardappelsalade,
de ravigottesaus, de wijn, alles was verrukkelijk, en dat was ook de sfeer.
Van het moment van komen tot het moment van gaan hebben we genoten. Klein waren de uurtjes toen we naar huis gingen, maar nog kleiner
waren ze voor hen die in de weergaloos sfeervolle, met meesterhand
versierde en aangeklede schuur, achterbleven.
Mag ik, namens alle eters en drinkers op deze barbecue-avond, namens
alle genieters, de organisatoren, de uitvoerders, de ideeenmensen, iedereen
en iedereen (niet te vergeten het schenkende team) die zijn medewerking
heeft verleend aan deze avond, allemachtig hartelijk bedanken ?
LA COTELETTE.

•• "rer .
• • • -

18

Nadat de barbecue-avond
van D.I.O. suksesvol was
verlopen, is voor het gehele personeel en voor
alle zieken de sate op de
originele manier buiten
bereid.

In verband met het felt, dat nnedio augustus de
„Stichting Rode Kruis bloedbank West Brabant"
haar werkzaamheden is begonnen, hebben wij gemeend U wat nadere informatie to moeten geven
over de reorganistie van de bloedtransfusiediensten
in het algemeen.

REORGANISATIE TRANSFUSIEDIENSTEN
NEDERLANDSE RODE KRUIS
Inleiding.
In 1930 werd de eerste bloedtransfusiedienst in ons land opgericht; daarmede werd een belangrijke stap gezet tot de ontwikkeling van het systeem
van bloedtransfusiediensten, zoals wij het thans kennen. In 1945 waren
reeds 47 bloedtransfusiediensten van het Nederlandse Rode Kruis werkzaam; geleidelijk is dit aantal gestegen tot 110 diensten in 1971.
In de jaren 1945 tot 1972 steeg het aantal transfusies van 9000 tot 341.000.
Hierbij hield echter het aantal donors geen gelijke tred; het bedroeg
in 1945 : 23.000 en in 1971 : 246.000.

di=

De taak van de bloedtransfusiediensten bestaat uit het werven, registreren
en keuren van donors; de diensten dragen er zorg voor dat de ziekenhuizen de beschikking krijgen over voldoende goedgekeurde donors.
De stormachtige ontwikkeling in de geneeskunde, die mede een steeds
grotere vraag naar bloed ten gevolge heeft, en de veranderde maatschappij
om ons heen, hebben het reilen en zeilen van de bloedtransfusiediensten
niet onberoerd gelaten. Was het toedienen van bloed 30 jaar geleden nog
een uitzonderlijk gebeuren, thans is het een routine-handeling geworden,
waarbij de medewerking van een steeds groter aantal donors wordt vereist.
De veranderde maatschappij heeft eveneens zijn invloed op het dagelijks
bedrijf van de bloedtransfusiediensten. De beschikbaarheid van donors
voor bloedafgifte is een moeizame zaak geworden; de 5-daagse werkweek
maakt dat een niet onaanzienlijk deel van de donors van vrijdagavond tot
maandagochtend afwezig is; televisie-uitzendingen van voetbalmatches
en filmseries beinvloeden eveneens de beschikbaarheid op vele avonden.
Om van langer wordende vakanties nog maar niet to spreken.
Er moet gestreefd worden naar een optimale wijze van vergaren van bloed,
naar een onder deskundige leiding „versnijden" van bloed on een zo
optimaal mogelijk gebruik van het donorbestand. Dit is alleen to verwezenlijken indien deze werkzaamheden worden ondergebracht in grotere
eenheden.

Bloedbanken.
De C.M.B.C. (Centrale Medische Bloedtransfusie Commissie) heeft, met
goedkeuring van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, een
plan ontworpen voor ± 25 „Stichtingen Rode Kruis Bloedbanken", die
regionaal moeten gaan werken. Deze Stichtingen zullen tot taak hebben;
het keuren, administreren, oproepen en zonodig werven van personen
die vrijwillig maar belangeloos hun bloed ter beschikking stellen van
hun medemens;
het afnemen, administreren, bewaren en bewerken van bloed en het
naar behoefte distribueren van donorbloed en bepaalde vervaardigde
bestanddelen van het bloed;
3. het geven van adviezen ten aanzien van indikatiestelling voor toediening van bloed en bloedbestanddelen en ten aanzien van problemen
die zich voordoen bij de bloedtransfusie, zoals moeilijkheden bij de
kruisproeven, transfusiereakties etc.
Een en ander houdt in, dat de werkzaamheden van de huidige 110 bloedtransfusiediensten geleidelijk zullen worden overgenomen door de bloedbanken.

Hieruit voortvloeiende voordelen.
Met deze nieuwe organisatievorm zullen de volgende voordelen worden
bereikt :
Deskundige leiding.
Als hoofd van een bloedbank fungeert een medicus, die deskundig
dient te zijn op het gebied van bloed en bloedbestanddelen en in
staat is, advies te geven ten aanzien van problemen die zich bij de
keuringen, bloedafnamen en de bloedtransfusies in de ruimste zin
van het woord kunnen voordoen.
Deskundig personeel, zoals analisten, laboranten en verpleegkundigen,
doktersassistenten en administratief personeel. Voor een goede verdeling van specifieke zaken geldt ook Kier de noodzaak tot schaalvergroting.
Betere kwaliteitskontrole van bloed en bloedprodukten.
Voortvloeiend ondermeer uit 1 en 2.
Prompte beschikbaarheid van donorbloed.
De gang van zaken was z6 dat, wanneer het noodzakelijk geoordeeld
werd een patient te behandelen met bloedtransfusie(s), de behan‘delende arts, verpleegster of andere instantie de bloedtransfusiedienst
opbelde voor het zenden van een of meer donors van de gewenste
bloedgroep en rhesusfactor. Deze dienst trachtte dan telefonisch de
donor(s) te bereiken. De donor moest op eigen gelegenheid naar het
ziekenhuis gaan. Allerlei voorvallen konden op zijn weg plaats vinden;
verkeersopstoppingen, verkeerde ziekenhuis door hem genoteerd, een
portier die van niets wist, eindeloos trachten de juiste dokter te vinden
en tenslotte het verdwalen van de donor in de topografisch veelal
onoverzichtelijk gebouwde ziekenhuizen. Het duurde hierdoor soms
ruim een uur v66r de donor op de juiste plaats in het ziekenhuis
verscheen (onderzoek in de regio Rotterdam).
De regionale bloedbanken zullen daarentegen normaliter op bestelling
bloed en bloedbestanddelen uit voorraad leveren. De ziekenhuizen
zullen een werkvoorraad aan kunnen houden. Deze werkvoorraad zal op
grond van de verbruikerservarings-cijfers moeten worden vastgesteld.
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Verbetering van donorservice.
Hoewel artsen en paramedisch personeel in de ziekenhuizen in het
algemeen doordrongen zijn van het belang van een behoorlijke donorbehandeling, worth hiertegen door overbelasting, haast en andere
oorzaken nog wel eens gezondigd, met als mogelijk gevolg donorverlies
en anti-propaganda. Door een bloedbank kunnen deze bezwaren
tot een minimum worden gereduceerd. Afname zal grotendeels op
tijden kunnen geschieden die de donor het beste schikken en zal zo
mogelijk met de keuring worden gekombineerd.
Zuiniger gebruik van bloed.
In ziekenhuizen waar door eigen personeel bloed wordt afgenomen,
bestaat nogal eens het gevaar van onoordeelkundig opslaan van bloed.
Indien na afname de patient b.v. blijkt te zijn overleden, wordt nogal
eens het bloed „ergens weggezet". In een bloedbank kan het bloed
echter onder optimale kondities bewaard worden. Met behuip van een
goede administratie kan dit „zoekraken" en verlopen van eenheden
bloed worden voorkomen.
Bloedbewerking.
Door de bloedbewerking zal een efficienter gebruik gemaakt kunnen
worden van het bloed. Meer en meer worth de noodzaak ingezien dat
de patient slechts tat onderdeel van het bloed moet ontvangen, wat
hij nodig heeft.
Efficienter gebruik van het donorbestand.
De uitwisseling tussen de verschillende bloedbanken zal efficienter
kunnen verlopen dan thans het geval is tussen de verschillende bloedtransfusiediensten; de bloedbanken zullen immers kunnen beschikken
over voorraden bloed en bloedcomponenten, in tegenstelling tot de
bloedtransfusiediensten, die in het algemeen slechts de beschikking
hebben over goedgekeurde donors. Plaatselijke tekorten in bepaalde
bloedgroepen zullen dus ook door bloedbanken onderling gemakkelijker kunnen worden opgevangen.
9. Meer uniformiteit bij keuring en administratie.
De bloedbanken zullen volledig professioneel worden opgezet; door
de onderlinge kontakten van de bloedbanken zal het mogelijk zijn tot
meer uniformiteit te komen.

Voorlopige spreiding van de bloedbanken.
De C.M.B.C. stelt zich de spreiding van het 25-tal bloedbanken ongeveer
als volgt voor. In de provincies Groningen, Friesland, Utrecht en Drente
ieder een, in de provincies Gelderland, Zeeland en Limburg ieder twee,
in de provincie Overijssel drie, in de provincies Noord-Holland en Brabant
ieder vier en in de provincie Zuid-Holland vijf.
Financiering.

V

"P-

De kosten van de bloedtransfusiediensten worden vergoed, enerzijds door
de opbrengsten uit transfusies voor particuliere patienten en anderzijds
door een bijdrage ineens van de ziekenfondsen.
De financiering van de Bloedbanken „Nieuwe Stijl" zal op een andere
wijze geschieden. De Bloedbanken „Nieuwe Stijl" zullen hun begroting
en kostprijs-kalkulatie moeten indienen bij het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven; na fiattering door deze laatste instantie zal door een bloedbank
verrekening via de ziekenhuizen kunnen plaatsvinden.
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LEERLINGEN

Ons ziekenhuis draait voor een groot gedeelte op leerlingen.
Bij ons leerlingen berust dus een heel groot deel van het
werk en het goed funktioneren van het ziekenhuis.
Wij komen het meest in kontakt met de patient en zijn het
meest betrokken bij de hele gang van zaken.
Maar wij zijn ook degenen die de fouten het meest zien
en de tekortkomingen aan den lijve ondervinden.
Wij zijn er dan ook allemaal van overtuigd dat er dingen
veranderd moeten worden, vooral wat het werk van de
struktuur betreft, maar ook wat de hele situatie rond de
leerling zelf betreft.
Allemaal zitten we wel eens met problemen zoals; een
tekort aan begeleiding, teveel en soms te weinig verantwoordelijkheid of een vermeende foutieve beoordeling.
Kortom; problemen met onze plaats als leerling op een
afdeling.
Nu is het misschien leuk om van elkaar te horen dat
hij/zij ook met hetzelfde probleem zit, maar daar bereik
je niets mee.
Wij hebben elkaar nodig, maar dan om iets te gaan doen,
om samen aan de fouten te gaan werken.
Er zijn nu wat mensen bezig een leerlingenraad voor te
bereiden, die zich ten doel stelt, de belangen van de
leerlingen te behartigen en verder een zo positief mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het
werkklimaat en de onderlinge verhoudingen in het ziekenhuis.
ledere leerling zal automatisch lid zijn van de leerlingenraad on in een soort bestuur vertegenwoordigd worden
door twee door hem of haar uit de lesgroep te kiezen
leden, die eenmaal per maand zullen vergaderen en
verder zo vaak als dit maar nodig zal zijn.
Natuurlijk rijzen er heel wat vragen en inderdaad, zo'n
leerlingenraad zal voorlopig nog een vraagteken zijn
(EN BLIJVEN), MAAR HET IS WEL ZO, DAT DE RAAD
STAAT OF VALT MET DE BEREIDHEID OM ERAAN
MEE TE WERKEN.

De Werkgroep to voorbereiding
van een Leerlingenraad.
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EEN DAG AFDELING B.
IGNATIUS-ZIEKENHUIS TE BREDA
Op verzoek van mijn stagiaire, Corry Pelkmans, ben ik zondag 18 maart
een dag in het ziekenhuis gaan kijken en wel op afd. B, waar ook de
„intensive care" is.
Voor mij was dit een hele belevenis want ik ben al 17 jaar uit het ziekenhuiswerk, nu werkzaam als wijkverpleegster te Hilvarenbeek.
's Morgens om 6.45 uur vertrok ik, wat een buitengewoon vroeg uur was
voor mij. Dit komt in de wijk niet voor.
Op weg was het uitermate rustig. Wat een verschil met de gewone uren;
overal voorrang. Zo alleen op de weg is op zich al een belevenis.
Om 7.30 uur arriveerde ik op de afdeling en werd begroet door de hoofdzuster (Zuster Schoemaker) en haar medewerkers.
lk vond het een gezellig begin, zo met al die mensen, dat mis je weer
in de wijk.
Het werk werd verdeeld en ik werd een beetje wegwijs gemaakt, over de
gang van zaken. Er is veel veranderd sedert 1955 :
heel veel administratief werk, wat ook al met computers te maken heeft,
dan de automatisering, het zien van de monitors, alle mogelijke slangen
uit alle mogelijke openingen, 't leek mij „plan 2000".
Sommige verrichtingen waren te zien op afstand, zodat je uit de verte
kon waarnemen, hoe de patient het maakte.
Wat betreft de verzorging van de patient; daar werd - volgens mij - alle
aandacht aan besteed.
Wat ik als wijkverpleegster heerlijk vond is, dat alles voor het grijpen lag,
zoals steriele gazen in alle maten, pincetten, diverse catheters, scheermesjes, lancetjes, injectiespuiten, clysmata, infuzen, glycerinespuiten, alles
eenmalig.
Zalig om zo maar weg te gooien. Ook verbanden waar ik zuinig naar keek,
want dat waait niet zo dik in de wijk.
Voor de patienten was ik ook een zuster die er bij hoorde en als je even
stilstond om te luisteren, kwam hun hele !even op je af.
De tijd vloog om. Voor ik het wist was het 9.30 uur en gingen we koffie
drinken. Daar had ik zin in (van ontbijt was niet veel gekomen). Het was
gezellig met zoveel mensen bijeen te zitten, vooral jonge mensen, aan wie
ik veel vragen had aangaande de opleiding enz. enz.
Er waren klachten maar er was ook werklust. Nu zeggen ze hun mening,
wat wij vroeger niet durfden.
De koffie was ziekenhuiskoffie, redelijk. Er waren bonbons, dat was lekker.
lk had een mouwschort aan anno 1950. „Het lijkt wel een tent", zei een
van de broeders.
Met mijn tent weer aan het werk, wel lets anders dan in de wijk. Alles wat
de „zuster" doet is goed. Wat een vertrouwen hebben de patienten toch.
Het is fijn om met mensen te praten. Dat lijkt me ook
Mocht mee met de doktersvisite. Dat ging vrij vlug (zondag). Wel vond
ik het jammer, dat alles zich afspeelde aan het voeteneinde van de
patient, zodat kommunikatie met de patient niet zo goed mogelijk was,
het gaat wel Over maar niet met de patient.
Een mijnheer die lets opgevangen had over naar huis gaan, wilde gelijk
maar opstappen. Dat ging niet.
Een jongeman zei : „Als ik niet naar huis mag ga ik toch
77

Tegen elven kwam een priester met de H. Communie. lk zag dat er mooie
geborduurde kleedjes lagen - even wachten - toen weer vlug verder.
Sommigen waren nog aan het bidden, maar we moesten door ....
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De dokter is nog wel heer en meester en de man die het „weet". Wat
meer kontakt met de mens van de lijst lijkt mij goed voor wederzijds
begrip en daardoor herstel.
Er was 's nachts een meisje, 15 jaar, (ongeval) binnen gekomen; open beenbreuk, bekkenfractuur, hoofdverwondingen. Ze was angstig, ze zei : „Ik
dacht wel dat ik zou verongelukken, ik was al bijna van de trap gevallen
en daarna werd ik aangereden, ik was al zo zenuwachtig".
Zij werd geopereerd. Later mocht ik helpen met aanleggen van het rekverband. Dit systeem is niet veel veranderd - wel is alles klaar voor het
gebruik.
Het pottenhok of slob was zomaar ineens opgeruimd. Vroeger heb ik
daar vele uren doorgebracht. De po gaat in een schoonmaakmachine,
wat een opluchting. De sputumpotten zijn dezelfde gebleven, wat mij
verbaasde, want als je iets weg zou moeten gooien
Om 11.30 uur aan tafel, wel bediening, maar zitten waar je wilde, f 2,75,
zeer redelijk. Het eten was lekker; wel gemakkelijk om zo maar aan tafel
te gaan; in de wijk moet je zelf voor het eten zorgen.
Terug naar de afdeling om 1 uur, nadat ik een groot gedeelte van het
ziekenhuis had gezien.
Daar werd de thee rondgedeeld door de „Inas"-meisjes en het bezoek
stroomde binnen. Dat beeld is nog niet veel veranderd, gezichten, gezichten, hoopvol, angstig, berustend, moe, verveeld; alle patienten zijn blij
met het zo verlangde kontakt.
Nog een kindje verbonden op andere afdeling, waar geen gediplomeerde
kracht dienst had. Kind had verband afgetrokken na mastoid-operatie,
slangetjes er uit, alles er af. We hebben dit weer in orde gemaakt, zodat het
weer bezoek kon hebben.
's Middags patienten weer wassen, monitors aflezen, slangen verwisselen.
Patiênten die konden, mochten naar de hal voor televisie en/of een sigaretje.
Dat was fijn voor de mensen.
Daarna mensen klaarmaken voor de andere dag - operatie, röntgen enz.
oh, die weggooi-clysma's enz., heerlijk.
Scheren met het weggooi-mes en wat dies meer zij. De patient zal moeten
worden ingelicht wat er gaat gebeuren en wat er van hem/haar verwacht
wordt.
De heilgymnast kwam ook nog patienten tapponeren. lk heb nog met hem
meegedaan. Dit wordt thuis ook wel eens toegepast; hij deed het beter.
Ook werd bloedgeprikt o.a. in verband met de bloedstollingstijd.
De intensieve behandeling kost wel veel meer tijd, in verband met infuzen
bijregelen - diverse behandelingen enz. enz.. Dit lijkt mij goed besteed, als
er intussen ook aandacht aan de patient zelf wordt gegeven.
Er werd nog koffie gedronken en later weer eten voor de patiênten rondgedeeld (Inas).
Om 5.30 uur was de stage-dag afgelopen. Met de hoofdzuster heb ik nog
gesproken over de verhouding intra-extra murale zorg. We kwamen tot de
konklusie dat daar nog niet veel samenwerking was, en dat de „intramuralen" nog helemaal geen idee hadden van wat er „buiten" gebeurde.
lk hoop haar dat een beetje duidelijk te maken, als zij eens een dagje met
mij meegaat. Het verschil is wel groot.
Dit waren zomaar een paar impressies van een dagje ziekenhuis. lk heb
bewondering voor het vele werk wat gedaan wordt en de vanzelfsprekendheid om, ook op zondag, zo goed mogelijk hulp te verlenen.
Met dank aan zuster Schoemaker en zuster Pelkmans voor deze gelegenheid.
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DENKEN MAG
lk heb dienst,
bereikbare dienst
en tijd om te mediteren.
Er heerst onrust in het ziekenhuis
en kritiek,
herhaalde keren.
Terecht ?
Waar komt dat vandaan ?
Wat is dan toch die vicieuze cirkel ?
Het reclamebiljet doet mij onrecht aan Teveel zelfs heb ik mijn mond open gedaan.
Maar,
zoals het zo vaak bij een ander is,
zo zal het ook wel zijn bij mij
„Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Wat ik niet zie, zie jij."

PUZZLE :
VERTIKAAL :
A is de eerste letter van
een ander woord voor
narkoze.
HORIZONTAAL :
(Het heeft allemaal met
narkoze te maken.)
1 voortmaken
2 ogen gebruiken
3 oor te luisteren leggen
4 niets zeggen
kern of
slaapt (soldatentaal) of
energie
energie of werkkracht
c) uitroep van verbazing
of van verwondering.

Na de puzzle blijft er nog een RAADSEL over :
Waarom werk ik na drie jaar zwoegen nog steeds bij de narkoze ?
Wat denk je ?
Het is enkel om de uitkomst van c;
om die uitroep van verwondering
EgoIsme ?
Misschien
F. v. E.
P.S. Voor de uitwerking van de puzzle : zie elders in dit blad.
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Uitwerking van de puzzle op blz. 27.

VERTIKAAL :
Anesthesie.

HORIZONTAAL
1

Haasten moet je je,
want de volgende patient moet op tafel
of
men wil naar huis.

2

Zien :
De lamp staat niet goed.
De patient die ziet blauw.
De een of de ander die geeft wel zo vanzelf een snauw.

3

te horen;
terwijl ik weinig kan zeggen,
omdat ik mijn oor te luisteren moet leggen
of de ademweg van de patient wel vrij is ....

4

Zwijgen :
is nodig,
als een mens aan zijn sleep begint.
Zwijgen is gemakkelijk voor een autoritair bewind.
Anesthesie raakt de kern, de pit van het leven.
Zelf moet je wakker zijn, terwijI de patient alsmaar pit.
Pit moet je hebben, om op een O.K. te kunnen werken
Fut
is een vereiste, als je na 's nachts enkele uren gezwoegd
te hebben, 's morgens weer voor een dagtaak paraat moet
zijn, om een uur of acht.
c) hee
Waarom werk ik eigenlijk na drie jaar nog steeds bij de
narkoze ?
Het is om dat „hee.."
om die verwondering in de beleving van mijn vak.

Francoise van Eiji,
(Verpleegkundige, werkzaam op de O.K.)
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