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Redaktiewijziging

De redactie van Uw huisblad gaat zich binnenkort wijzigen.
Victor Miller en Nico van der Eerden gaan de redactie verlaten.
Victor vanwege zijn vertrek naar een andere instelling in de
gezondheidszorg, Nico om studieredenen.
De blijvers willen bij deze beide redactieleden bedanken voor
hun inbreng en vele werkzaamheden die zij voor "Singel 33"
hebben verricht. Wij wensen hen tevens succes toe bij resp.
nieuwe job en studie.
Nico en Victor bedankt:
Het opvullen van de lege plaatsen binnen de redactie heeft deze
keer minder problemen gegeven dan in het verleden.
Een feit waar wij bijzonder happy mee zijn.
Wij zijn dan ook verheugd de volgende nieuwe redactieleden aan
U te kunnen voorstellen:
Ada Stroop, verpleegkundige afd. 05.
Ad Cloin, Afd. Boekhouding-info, administratie
Bob Leclercq, personeelsfunctionaris.
Wij hopen dat Ada, Ad en Bob snel hun "draai" binnen de redactie vinden en heten hen van harte welkom.
Redactie.

Strip kaart!
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informatie C.A.O. 1-1-1980 tot 1-4-1981

Aan: alle medewerkenden
Van: personeelszaken

Betreft: Nieuwe CAO-Ziekenhuiswezen

Van de Nationale Ziekenhuisraad ontvingen wij het verzoek, U de nieuwe CAOZiekenhuiswezen met de looptijd van 1 januari 1980 tot 1 april 1981 te doen
toekomen.
Uitdrukkelijk wijzen wij U erop dat, hoewel de C.A.O. op grond van de Wet op
de Loonvorming in werking is getreden, de materiële wijzigingen hierin op grond
van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector, door de werkgever
nog niet mogen worden toegepast. (Dit geldt dan o.a. voor het aantal vakantiedagen. Red.) Voor de C.A.O.-bepalingen die het hier betreft gelden vooralsnog
de bepalingen van de C.A.O. 1978/1979.
Het bij de C.A.O. behorende gele inlegvel blijft, derhalve van kracht, totdat de
Minister van Sociale Zaken ter zake een uitspraak heeft gedaan.
Zodra de Minister van Sociale Zaken zich heeft uitgesproken over de in de
C.A.O. voorgestelde materiële wijzigingen, zullen wij U daarover zo spoedig
mogelijk berichten.
Wij vertrouwen U met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
namens de Direktie,
w.g.
R. van Grondelle
plv. Hoofd Personeelszaken.

Stroppenkaarten
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Levensbeschrijving Dr.T.Hoogland, orthop. chirurg
De redaktie ontving een levensbeschrijving van dr. Hoogland,
die, zoals U in Singel nr. 9 hebt kunnen lezen, de opvolger is
van dr.Essed.
Hij werd geboren op 22-5-'45 te Beetgumermolen in Friesland en
bracht zijn jeugd door tussen de glooiende graanvelden, het
Friese stamboekvee en op het gladde ijs van de vele kanalen en
meren.
De middelbare schoolopleiding werd afgewerkt aan de Rijks H.B.S.
te Leeuwarden.
Daarna funktioneerde hij gedurende circa 1 jaar als Franse tolk
bij een Franse olie-boormaatschappij, op diverse lokaties in
den lande.
In 1965 werd een aanvang gemaakt met de medische studie aan de
Universiteit van Groningen.
Tijdens zijn studie was hij aktief als roeier en coach waarmee
menig internationaal succes werd behaald.
De studie werd voor een korte tijd,onderbroken met een stage
aan de University van Chicago.
In 1972 werd het arts diploma behaald.
Na een á jaar als huisarts gefunktioneerd te hebben begon hij
zijn chirurgische opleiding in de Verenigde Staten aan de
Cleveland Clinic, waar ook de opleiding tot Orthopedisch chirurg plaatsvond, hetgeen werd afgesloten met het Amerikaanse
Orthopaedische Board examen in 1978.
Vervolgens werd hij benoemd als chef de clinique op de afdeling
Orthopaedie van het Academisch Ziekenhuis te Groningen, waar hij
zich speciaalbezighield met de rekonstrukties van het kniegewricht en de operatieve behandeling van wervelkolomdeformiteiten
Ook was hij aktief op het gebied van de Kinderorthopaedie en
de handchirurgie.
Er zijn van zijn hand wetenschappelijke publikaties verschenen
op het gebied van totale heup-arthroplastiek, totale kniearthroplastiek, bijwerkingen van anti-biotica en een researchonderzoek met een kunstwervel.
Hij heeft een warme ontvangst genoten in het Brabantse land en
zal binnenkort met zijn echtgenote en 3 kinderen in Bavel woonachtig zijn.

V. ondeugende brieven
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Goede r eferenties. V lot en correct a fwerken.

groot en k lein, door g eheel Nederland.

KOPPENSNELLEN EN SLOOPWERKEN

Wij z ijn g especialiseer d in

H.H. AANNEMERS

Wist U dat er momenteel nog kanibalen bestaan en ze er zelfs voor adverteren?
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Revalidatiecentrum opnieuw winnaar
toernooi F.C. Ignatius

Op zaterdag 11 oktober j.l. werd onder een stromende regen door
FC-Ignatius het 3de nationaal voetbaltoernooi voor elftallen
uit de Gezondheidszorg gehouden.
In vergelijking met vorig jaar waren er dit jaar 4 nieuwe elftallen op ons toernooi.
Het verpleeghuis Mariënhave uit Warmond - St.Annaziekenhuis uit
Geldrop - het Laurensziekenhuis en het Lucia verpleeghuis waren
voor het eerst deelnemers aan het voetbaltoernooi.
In 2 poules werd er om een finaleplaats gestreden. In poule A
werd het revalidatie-centrum met 7 punten uit 4 wedstrijden
eerste, gevolgd door het Elisabeth Ziekenhuis.
Ons eigen FC-Ignatius bracht het tot een teleurstellende 3de
plaats in de poule.
In poule B bleef het tot de laatste wedstrijd erg spannend;
Mariënhaven en het Elisabeth Verpleeghuis werden met 9 punten
uit 5 wedstrijden eerste.
Maar door een beter doelgemiddelde ging Mariënhave over naar de
finale.
De wedstrijd om de 3de en 4de plaats ging tussen het Elisabeth
Ziekenhuis en het Elisabeth Verpleeghuis, het verpleeghuis uit
Breda bleek met een 2-1 overwinning de sterkste ploeg.
De finale tussen het Revalidatie-centrum en Mariënhave bleef
2 x 15 minuten 0-0, ook na de verlenging van 2x5 min. was de
stand 0-0. Penalty's moesten uiteindelijk de beslissing brengen;
hier bleek het Revalidatie-centrum de beste ploeg, zodat zij
net als vorig jaar de winnaar werd van de DIO-wisseltrofee.
Na afloop kregen alle ploegen in het Ignatius een heerlijke
nassi-hap aangeboden; hierna werden door Willem Hartmans de
prijzen uitgereikt. Waarna Endegeest de prijs kreeg voor de
sportiefste ploeg.

Van Agt geeft er geen scheit om
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We kunnen ook nu weer terug zien op een zeer goed geslaagd
voetbal-evenement.
De totale eindstand van het 3de voetbaltoernooi is als volgt:
1. Revalidatie-centrum
2. Mariënhave
3. Elisabeth verpleeghuis
4. Elisabeth ziekenhuis
5. Endegeest
6. FC-Ignatius
7. St.Anna
8. Ruitersbos
9. Lucia
10. RKZ Ziekenhuis
11. Laurens ziekenhuis

Van de redaktie

Zo nu en dan worden inzendingen voor Singel 33 in onze postbus
gedeponeerd, waarvan niet duidelijk is van wie het stuk afkomstig is: een zogenaamde anonieme inzending.
Nu staat de redaktie niet afkerig tegenover het anoniem plaatsen van ingezonden stukken, mits de naam of namen van de inzender(s) bij haar bekend is/zijn.
In alle andere gevallen wordt het betrokken stuk niet geplaatst.
M.n. het anoniem bekritiseren van kollega's op met naam genoemde
afdelingen vindt de redaktie erg onsportief.
In het vervolg ontvangen wij dus graag inzendingen mét afzender.

Redaktie.

Wiegel: Binnenlandse kaken
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Tien Toen (10)

„DROP-IN, DROP-OUT" D.I.O.

C

16 oktober. et is herfst, maar de avond is zacht. De regen is opgehouden
en er staat een volle maan, als was het afgesproken. Op de fiets, per auto
en zelfs per taxi kwamen de 0.1.0.-leden naar Bavel.
Rond 8 uur zat de zaal van café Bruininkx stampvol gezelligheid : stoere
truien, lange broeken en modieuze broekpakken, zaklantaarns en consumptiebonnen en boven alles de spanning over wat komen ging : de
dropping. De grote opkomst was op zich al plezierig.
Nadat Broeder Bastiaansen opdracht gegeven had onderweg een kastanje,
een eikel en een beukenootje te zoeken, besloten enkele ook wat kaarsen
van het café te lenen, als extra licht onderweg.
Als makke lammeren klauterde iedereen vervolgens in de veewagens om
tijdens de lange tocht het hele kerst-, sinterklaas- en carnavalsliederenrepertoire af te werken, wat af en toe onderbroken werd, als men zich
als koekjes in een trommel door elkaar geschud voelde en een dichtstbijzijnde arm of been moest grijpen om houvast te hebben.

Een nieuw wonderwoord: INLEVEREN
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De wagens stonden eindelijk stil en in het flitsend licht van de fototoestellen klom iedereen er weer braaf uit. In groepen trok de menigte
de bossen in. Sommigen doken al direkt met de neus in de bladeren om
nootjes te zoeken, anderen liepen alvast door, om als eersten binnen te
komen. Wie weet nog hoe een beukenootjesboom er uit ziet ? Het licht
van de lantaarns was nauwelijks nodig bij de volle maan. De koeien in
de weilanden keken slaperig en verwonderd naar de stoet voorbijgangers.
Bij boerderijen werd aangeklopt en de weg gevraagd, en de groepen
wezen elkaar de verkeerde richting : daar moet je zijn, wij wachten nog
even op iemand (om dan snel een andere weg in te gaan).
De weg naar Bavel, voor de één rechtstreeks, voor de ander langs omwegen, voor enkele wandelliefhebbers zelfs via het Belgische grensgebied !
Met knellende schoenen, blaren, en af en toe een rilling, maar de moed
erin houdend tot het bittere einde, want terugkomen zouden ze, al werd
het diep in de nacht.
Liften lukte wel, behalve op het vliegveldterrein, waar auto's met vliegende
snelheid voorbij raasden. Een tuinder bood aan een groepje een lift te
geven voor 50 cent de man, wat onder boe-geroep werd afgewezen.
En dapper gingen we weer verder, zingend om de moeheid te vergeten.
Uitgeput, maar vol gezonde buitenlucht, kwam de ene groep na de andere
in het café terug. De nootjes werden ingeleverd, de erwtensoep met smaak
gegeten en eenmaal in een stoel, leek je er niet gemakkelijk meer uit
te komen. Maar de Beierse kapel speelde zo uitnodigend, dat er weldra
door velen gedanst en gehost werd, in lange polonaise door de zaal.
De obers renden af en aan, de overgebleven stukjes kaars waren, voor
zover mogelijk, weer netjes teruggezet, en de meest wilde avonturen
werden aan elkaar verteld.
Toen vrijwel iedereen binnen was, werden de 10 prijzen uitgereikt, waarvan
de eerst-prijs-winnaars wel vermeld dienen te worden : Zr. Nuiten en haar
verloofde, de Heer van Campenhout. Zij hadden binnen een record-tempo
de afstand afgelegd. Zij en de andere prijswinnaars kregen een welverdiend
applaus.
De feestelijke stemming werd onder het genot van een drankje nog een
flinke tijd voortgezet, waarna men weer op de fiets of in de auto stapte
om, al of niet zigzaggend, naar huis te gaan.

Economie: net rikken, iedereen misèrt
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„THUISKOMST”
's Avonds half tien.
Het is koud en winderig als je op de brommer de oprijlaan inslaat naar
de verpleegstersflat. Je denkt al aan je kamer waar het warm zal zijn en
een heerlijke douche voor het slapen gaan.
Maar eenmaal over de brug barricadeert een slagboom de weg. Geen
nood, het is een slagboom, dus bedoeld als mobiele afsluiting.
Arme illusie. De „bomen" zijn en blijven dicht. Dan maar met je brommertje, dat van ellende in al z'n schroefjes kreunt, de stoep opgehobbeld.
Even later met luid protesterende banden er weer af. En dan weer eens
een stoep op naar de fietsenstalling. Tot je grote schrik konstateer je
een grote ravage, wanneer je de deur opendoet. Er in kun je nauwelijks.
Een brommer staat dusdanig tegen de eerste de beste pilaar aan, dat
geen mens, laat staan een mens én brommer erdoor kan. Bovendien
wordt enkele meters verder de weg versperd door enkele omgevallen
fietsen.
Van de brommers ontbreekt het de helft aan benzinedoppen en aan
fietsen is de kettingkast stuk.
Na zo voortgesukkeld te zijn en je brommer gestald te hebben, ga je
eerst koffie drinken in de lounge. Van daaruit naar je kamer. Je jas schiet
je maar weer aan, want anders vat je een flinke kou met dit weer.
Want al zijn we dan een passerel rijk in dit wereldje, 's avonds na 19.00
uur kunnen de „internen" beter door weer en wind lopen dan hierlangs
gaan. Aldus via de kortste weg, de fietsenstalling, naar de hal.
Wanneer je een portier vraagt, waarom hij de slagbomen niet opendeed.
toen jij er met je brommer voorstond, moet hij antwoorden : „die zijn
alleen voor auto's".
Internen kunnen dus alleen met een auto netjes tot bij de deur thuisgebracht worden of bij de fietsenstalling komen. Maar hoeveel procent
zou er een auto en hoeveel een brommer / fiets rijk zijn ?
Ben je een auto rijk, dan heb je parkeerproblemen, de arme man kan
er niets aan doen, maar krijgt het wel te horen en de lelijke gezichten
te zien.
Ben je dan van plan met de lift te gaan, dan moet je de gang teruglopen.
Met de trap gaat het ook, maar probeer het eens naar 0 hoog. Dan weet
je hoe een trap eruit ziet.
Maar na dit alles sta je dan onder de douche, na het gebruikelijke ritueel.
Lekker een douche ! Maar voor bepaalde douches heb je een sterk hart.
sterke huid en nog sterker humeur nodig, want van gloeiend heet wordt
hij ineens ijskoud en omgekeerd, wat je humeur niet kan bijhouden.
Eenmaal terug op je kamer doe je de deur op slot, want als....

Nieuwe C.A.O.
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Het zijn kleine dingen, maar wanneer je zoiets enkele keren tot duizende
keren meemaakt, wordt je er weleens razend van en denk je „kan dit
echt niet anders ?"
Jazeker, dat kan wel. Als ieder z'n bezittingen goed verzorgt.
Dus : Personeel, zorg voor een goede fietsenstalling, waar je zelf als je
haast hebt in en uit kunt. Haal niet een andermans spullen weg, maar zorg
zelf voor je materiaal.
Direktie, laat er bomen zijn voor iedereen en geef de portier „ruim zicht",
zodat hij van beide kanten het verkeer ziet komen.
Laat douches en ander sanitair geregeld kontroleren.
Flatbewoners, ruim rommel op in douches, gangen, waslokalen, keukens
e.d. ook in de lounge.
Dit is een voorbeeld van vele kleine dingen, die het leven aangenamer
kunnen maken. Begin er vandaag nog mee. Het moet mogelijk zijn een
fatsoenlijke samenleving op te bouwen.
JARSO.

Wijziging reiskostenvergoeding woon/werk verkeer
Bezoek ouderlijke woning

In verband met gewijzigde tarieven N.S. en het invoeren van de Nationale Strippenkaart per 1 oktober j.1., zullen de reiskosten vergoedingen aangepast worden.
In bepaalde gevallen zal dit verhoging of verlaging van de reiskosten betekenen.
Anderzijds komen bepaalde plaatsen die voorheen niet in aanmerking kwamen
voor reiskostenvergoeding nu wel in aanmerking voor vergoeding van maximaal
f 1,-- per maand.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de Personeelsadministratie toestel 2115.

Materiële zaken?
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PATIENTENRECHT EN OPENBAARHEID

In "De Stem" van 7 oktober 1980 lazen wij een interessant artikel dat wij, met toestemming van de redaktie, u niet (opnieuw)
willen onthouden.

Amerikaanse toestanden
zijn best te vermijden
Wat er met Leiden aan de hand is, weet ik niet. Voor de tweede
keer gaat het Leidse Academische Ziekenhuis voorop in het betonen van openheid in medische zaken. Vorig jaar maakte het de
conclusies van de z.g. ethische commissie bekend, een raad die
beoordeelt of medisch onderzoek al dan niet door de ethische
beugel kan. Afgelopen week zorgde hetzelfde ziekenhuis weer voor
een primeur.
Dr.Schweitzer, voorzitter van de (bijna) foutencommissie, verstrekte globale gegevens over fouten en ongevallen die daar in
het verleden zijn gemaakt. Een ongehoorde zaak in medisch Nederland. Een paar jaar geleden nog haalde dr. Smalhout zich de gram
van zijn vakbroeders op de hals met zijn befaamde 200 doden,
volgens hem slachtoffers van een onkundige anesthesie.
Hiermee ondermijnde hij het vertrouwen in de medische stand,
vonden velen. Daarin lijkt nu verandering te zijn gekomen.
Dat er fouten worden gemaakt, kan een kind weten: dat ze nu
worden toegegeven, is nieuw.

C.A.O. voor 1980 wordt bekrachtigd in
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Het opmerkelijke feit deed zich bovendien voor dat steeds meer
medisch en verpleegkundig personeel vrijer is geworden in het
melden van verkeerde medische behandelingen. Of het gaat om
eigen of andermans falen, meldt het rapport helaas niet.
Van de vele tuchtrechtzaken die jaarlijks worden aangespannen,
gaat het slechts in kleine minderheid om klachten van collega's
over collega's, terwijl dokters toch op de eerste rang zitten
als er iets misgaat. Zoiets doet men blijkbaar niet. Pas als
dokters vechtend over straat rollen, komen de beschuldigingen
los, lijkt het wel. Zo wijten de cardiologen Arkema en te Riele
de dood van twee patiënten aan nalatigheid van dr. Van der
Schaar. Geen geringe beschuldiging.
Ook in de opvatting over patiëntenrecht is de laatste jaren beweging gekomen. Heb je als patiënt klachten, dan is het erg
moeilijk om je medische gegevens en eventuele gelijk boven water
te krijgen. Die bleven tot voor kort een gesloten boek. Vorig
jaar dwong de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam echter een
ziekenhuis om alle medische gegevens aan een klager te overhandigen.
In medische kringen wordt weleens gemompeld over "Amerikaanse
toestanden". Daarmee worden de gevolgen bedoeld van de Amerikaanse MalpracticeLaw, een wetgeving die op het eerste gezicht
de patiënt lijkt te beschermen, maar zich in feite tegen hem
richt. Met deze wet in de hand kan hij procederen voor een fors
smartegeld,dat in de miljoenen kan lopen. Sommige louche advocatenbureaus opereren op die markt en bieden ongevraagd hun
diensten aan patiënten aan. Een goedkope loterij is dat. Verlies
je de zaak, dan kost het je niets. Win je, dan moet je wel de
advocaat een forse kluif toewerpen. Dit leidde ertoe dat vele
artsen en ziekenhuizen geen enkel risico meer nemen. Zelf heb ik
daar meegemaakt dat een ziekenhuis een bewusteloos verkeersslachtoffer weigerde omdat hij (uiteraard) geen toestemming kon
geven voor een eventuele operatie. Nogal wat artsen namen in
principe geen dokterskoffer in de auto mee om maar niet in de
verleiding te komen bij een verkeersongeluk te helpen.
Geen vooruitgang zou ik zeggen.
Patiëntenrechten en openbaarheid, twee kanten van dezelfde
medaille, zullen de komende tien jaar uitgebouwd worden, zoveel
is zeker. Met een beetje beleid zijn die "Amerikaanse toestanden" daarbij best te vermijden.

Als het regent kun je beter op de fiets komen,
er is toch geen parkeergelegenheid
13

Uitslag fotowedstrijd
Ondanks het wat tegenvallend aantal inzendingen heeft de jury toch een zware
kluif gehad aan het bepalen van welke de leukste vakantiefoto was.
Na zeer veel diskussie, regelmatig onderbroken door gier en bier vindt U hieronder de winnende foto's en hun eigenaars vermeld.
Als U dit leest is de prijs inmiddels aan hen uitgereikt, desalniettemin nogmaals
onze felicitaties.

de le prijswinnaar van f 75,--: H. Bentschap

de 2e prijs van f 50,--: M. Geuns

Parkietenhouders
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de 3e prijs van f 25,--: K. Biemans

namens de jury,
Victor Miiller

Openbaar vervoer

Naast de eventuele wijzigingen voor Uw reiskosten geeft de redactie hierbij
ook nog een sumiere uitleg omtrent de nieuw ingevoerde zones bij het openbaar vervoer.
Op het kaartje treft U een verdeling van de zones aan, zoals deze nu worden
gerekend bij de busbedrijven, voor Noord-Brabant.
Daar opvolgend een eenvoudig voorbeeld hoe men het aantal zones dient te
berekenen voor abonnementskeuze.
Indien U meer informatie wenst verwijzen wij U naar de vervoersbedrijven.

Redactie.
(Uit: Een nieuw abonnement met meer mogelijkheden.)
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Het verschil tussen het oude
en het nieuwe abonnement.
HET OUDE ABONNEMENT
','Er<LA;‘,1"■ 13

;

1
on

I

Werk

I

St, b

Hiermee kon u in het streekvervoer meestal slechts langs één
bepaalde route reizen. Van uw huis naar uw werk en weer terug. Meer niet.
In het getekende voorbeeld kon dus alleen in de aangegeven zwarte zones
gereisd worden, maar niet in de rode zones.
Met het nieuwe abonnement mag dat wel. Waarom?

Het nieuwe abonnement geldt niet voor maar één route, maar voor
een heel gebied. Vanuit één punt mag u alle richtingen uit. De tekening
maakt dat duidelijk. U kunt dus heel wat meer dan alleen naar uw werk en
terug. Met het nieuwe abonnement kunt u meestal in een veel groter
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gebied reizen. Er zijn nog meer voordelen, omdat stads- en streekvervoer
nauw samenwerken. In de voorbeelden zal dat duidelijk worden.
Eerst moet u weten hoe u zo'n abonnement kiest en daarbij een
juist aantal zones bepaalt.

Hoe kiest u het juiste
abonnement?
Het principe is eenvoudig. Laten wij uitgaan van de volgende
situatie:

w*rh

woning

5
1 U wilt een abonnement om van uw huis naar uw werk te reizen.

2

U kijkt in welke zone uw huis ligt. Dat is de

3

Uw werk ligt in de 5

4

U telt het aantal zones waarin u reist van uw huis naar uw werk.

5

Dat is in dit voorbeeld 5 zones.

6

U kijkt welke zone in het midden ligt.

7

Dat is de

8

) het aantal zones waar
U telt vanuit het midden (de 3
u doorheen reist naar uw huis en uw werk.

9

Dat is in beide gevallen 3 zones.

10

U koopt daarom een 3 -zone-abonnement met als middelste
zone de 3° zone.

3

. zone.

zone.

zone.
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Hoogste punt van de nieuwbouw bereikt

HOOGSTE PUNT VAN DE NIEUWBOUW BEREIKT

Op 3 oktober vond in het ziekenhuis een gebeurtenis plaats, die
aan de meesten van U waarschijnlijk ongemerkt voorbij is gegaan.
Het alom aanwezig oog van Uw alerte redaktie registreerde echter
op die dag het feit, dat het hoogste punt van de interimvoorziening aan de Singel werd bereikt.
Volgens goede gewoonte in de bouwwereld staat men hier (ook letterlijk) even bij stil.
De vlag ging in top om half vier, waarna achtereenvolgens de
heer Verhoeven, dr. Mol en Dhr. Bijkerk van de Albouw enkele
woorden spraken.
Dhr. Verhoeven dankte de bouwers voor de geleverde inspanningen
en memoreerde dat op het bouwschema wel een kleine achterstand
is ontstaan.
Dr. Mol vond, dat het wat moeilijk spreken was over een "hoogste
punt" van een plat dak, maar meende, dat zeker sprake was van
een hoogtepunt. Voorts herinnerde hij ons aan de woorden van een
oosterse wijsgeer, die ook hier zeker van toepassing zijn:
"als U op deze wijze doorgaat met het zorgen voor de middelen,
dan zullen wij ons best doen te trachten het doel van die middelen te verwezenlijken".
Dhr. Bijkerk tenslotte beloofde de ontstane achterstand in het
tijdschema in de komende maanden te trachten in te lopen.
Hij betwijfelde wel of de S.I.Z. met zo'n gebouw als interimvoorziening nog ooit toestemming voor nieuwbouw zou krijgen van
het ministerie.
Daarna was het tijd voor het "pannebier", waarvoor Uw redakteur
helaas geen tijd meer had.

Simpele Fons bestaat echt, gatverdikke!
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Wist U dat

— het 3de nationaal voetbal toernooi gewonnen is door het Revalidatie centrum.
— dit de tweede achtereenvolgende keer is.
— als dit volgend jaar weer lukt zij de wisselbeker mogen houden
— wij hopen dat dit dus niet zal gebeuren
— er nog steeds na regen weer zonneschijn komt, want 12 oktober was het schitteren weer
— Endegeest de sportiviteitsprijs heeft gewonnen
— DIO er weer een nieuw evenement bij heeft?
— dit een tafeltennis-klub is
— zij iedere maandagavond aktief bezig is in de aula
— er 15 november een BINGO-AVOND t.b.v. de nierdialyse is
— U 7 november nog mee kunt naar Dordrecht voor de eerste schaatsavond van
de komende winter
— we om 19.15 uur vertrekken met de bus vanaf de leerlingenflat
— dit slechts f 7,50 kost
— u alvast 20 februari 's avonds vrij moet houden
— dan het 11de kolderspuiters karnavalsbal zal plaatsvinden
— sinterklaas om zondagmiddag 30 nov. de kleintjes van ons personeel komt bezoeken.
— ik m'n kieltje al klaar heb hangen voor het grote feest op 15 november a.s. in
het turfschip
— ik u ook hoop te ontmoeten op het 44-jarig bestaan van de BCV op 14 en 15 nov.
— we elkaar daar vast zullen tegenkomen
— agge da maor wit
tot ziens
Dn Wáck

OK everything is all(w)right
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Afscheid van drs. F. Martens

Op 30 september j.l. heeft Frank Martens afscheid genomen van
SIZ. Na 5-/ jaar Ignatius gaat Frank naar de Klokkenberg in de
functie van directeur-econoom.
Reden voor de redaktie om een afscheidspraatje met hem te maken

Frank kwam 5-1 jaar geleden de SIZ-poort binnen als hoofd van de
afdeling administratieve organisatie/interne controle.
Doch zijn eerste taak bestond uit het tijdelijk waarnemen van
de functie hoofd adm.dienst, waar op dat moment een vacature
was. Na + 4 maanden volgde een periode PZ van één jaar, waarna
hij zich naar zijn afdeling A0/IC kon begeven.
Gedurende ruim 2 jaar hield Frank zich voornamelijk bezig met
het opzetten en uitbouwen van A0/IC, tengevolge waarvan hij erg
nauw betrokken was bij veel projecten en stuurgroepen, b.v. het
invoeren van de C.A.O.
Na deze periode werd Frank benoemd tot directie-assistent.
Erg fijn vond hij de introductie-periode op het directie-secretariaat, wat hem in staat stelde snel zelfstandig te functioneren.
Het werk als directie-assistent omschrijft Frank als een soort
ombudstaak, waarbij het vaak nodig was je als een geestelijk
slangemens te bewegen.
Dit voornamelijk door de vele verschillende belangen die tegelijk over de diverse gebieden in de gaten moeten worden gehouden. Dit bracht echter wel veel variatie en contacten, dit
laatste vooral intern, n.a.v. directieven.
Erg fijn vond Frank dat de contacten varieerden van b.v. tuinmal
tot specialist.

Kanshebber voor de tip-top-parade voor afdeling 14
De man met de "tuba" van boven
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De overstap van SIZ naar de Klokkenberg kwam min of meer door
toeval.
Betrokken bij de onderhandelingen tussen de Klokkenberg en SIZ,
en de bemiddeling van prof. Greep, bleek dat bij de Klokkenberg
een behoefte bestond naar een directeur-econoom, waarvoor Frank
werd benaderd.
De benoeming van Frank bij de Klokkenberg kwam voor degenen die
hem kennen, niet als een volslagen verrassing.
Hij ziet zijn toekomstige werk als een uitdaging.
Over de laatste ontwikkelingen rondom de KLokkenberg wil hij
zeggen, dat zijn visie op het functioneren van deze instelling
beslist anders is dan de perspublicaties van de laatste maanden
naar buiten hebben gebracht.
Tot omstreeks januari 1981 zal men Frank nog regelmatig in ons
huis kunnen tegenkomen, zo zal hij t.z.t. zijn opvolger introduceren.
Daadwerkelijk nam Frank afscheid van SIZ met een gezellige receptie, waarvan bijgaand een foto.
Frank bedankte iedereen voor de fijne samenwerking, en hoopt
dat in de toekomst de contacten even goed zullen blijven.
Wij als redaktie sluiten ons hier graag volledig bij aan, en
wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe werkzaamheden.

Een gelukmakende gave heeft hij die het mooie in
alles om zich heen kan zien
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Van de ko(o)k
EXTRA GEVULDE PAPRIKASOEP
1 lt. bouillon
1 rode paprika
1 groene paprika
2 grote uien
1 teentje knoflook
2 tomaten
60 gr. boter
100 gr. champignons
1 afgestreken eetlepel rijst
geraspte kaas

De uien schillen en in reepjes snijden. De boter verwarmen en dl
uien smoren in de boter, zonder dag deze bruin worden. Het knof
look-teentje door de knoflookpers doen en deze met de uien mee
laten smoren. De paprika's wassen en ontdoen van het steeltje
en de zaadlijsten. De paprika's in dunne reepjes snijden. Toevoegen aan de uien, maar het geheel nu niet meer bakken, zodat
de paprika knapperig blijft. De bouillon toevoegen en langzaam
aan de kook brengen.
De champignons wassen en in plakjes snijden. De tomaten ontvellen. Dit gaat het beste indien men met een mesje in de vel van
de tomaat een inkeping maakt in de vorm van een kruisje, daarna
de tomaat 5 tellen in kokend water onderdompelen en dan meteen
de tomaat in koud water laten afkoelen. De vel laat nu gemakkelijk los. De tomaten in stukjes snijden en met de champignons
aan de soep toevoegen. De rijst onder voortdurend roeren toevoegen. Het geheel weer aan de kook brengen en zachtjes laten
doorkoken onder af en toe roeren totdat alle ingrediënten gaar
zijn (15 min.) De soep op smaak afmaken met peper en zout en
eventueel nog wat knoflook poeder.
De soep heet opdienen met wat geraspte kaas er overheen
gestrooid.
BANANEN MOUSSE (4 pers.)
3 rijpe stevige bananen
2 theelepels citroensap
1/4 lt. slagroom
2 eetlepels witte wijn
2 eetlepels fijne kristalsuiker

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid,
daarom zijn de meeste mensen er bang voor
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De bananen afpellen en zeer fijn prakken, daarna de bananenpuree door een zeef wrijven, zodat men zeker een heel fijne gladde
puree heeft. De citroensap en de witte wijn aan de bananenpuree
toevoegen. De slagroom opkloppen met de suiker. (Deze mag niet
al te stevig zijn, omdat hij anders niet mooi glad met de bananenpuree te vermengen is.) De opgeslagen slagroom door de bananenpuree heen scheppen en in ijscoupes of schaaltjes uitscheppen.
Garneren met enkele mooie plakjes banaan, dit mag pas even voor
het uitserveren gebeuren omdat banaan snel bruin wordt. De plakjes kan men eventueel nog met een drupje citroen besprenkelen,
wat het bruin worden tegengaat.
De bananenmousse moet koud geserveerd worden.

Straling en jouw gezondheid

Onder deze titel werd enige weken geleden een bijeenkomst in de "Incom" aangekondigd d.m.v. pamfletten.
Ondanks een zeer vage programma-aanduiding leek het ons goed eens te gaan
kijken, wat er over dit onderwerp gezegd zou worden. De indruk, dat het zou
gaan over toepassingen van straling in de gezondheidszorg werd al gauw te niet
gedaan. Het bleek over kernenergie te gaan. 's Avonds was er een forum van deskundigen, zoals twee biologen, een socioloog (discussie-leider), een verpleegkundige en iemand van (kern-) energie-comité Breda.
Al gauw bleek, dat de bijeenkomst niet georganiseerd was om informaite te geven over straling en jouw gezondheid. Veelal bleef men steken in loze kreten van
mensen, die overal tegen waren.
Jammer genoeg werd (en is nog steeds) niet gereageerd op een uitnodiging om te
komen kijken op onze afdeling, waar met straling gewerkt wordt. Wij betreuren
het, dat het ziekenhuis en zijn medewerkers misbruikt worden om propaganda
te voeren tegen kernenergie.
Het is in onze afdeling mogelijk aan belangstellenden uit dit ziekenhuis gerichte
informatie te geven, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich te informeren over dit actuele onderwerp.
Ton Vermeulen & Ad ZijImans
afdeling Nucleaire Geneeskunde

Ik ga naar huis uanmiddag,WANT ik moet nog werken
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DEZE MAAND: - VERLOREN FOTO'S TERECHT (over de dio-vakantieprijsvraag)
- NIKS (bla-bla-)
DE DIO VAKANTIEFOTOWEDSTRIJD
Kort na vijven arriveerden op de plaats des oordeels Gom 17:Geel,
Jan v.d.Pol, Victor Willer en Fabiënne America. Speciaal voor U
heb ik door het sleutelgat gegluurd.
Het daverende gelach
en geproest na een
uur wacht voor de
deur kwam bij me over als witte rook
bij 'n pausverkiezing; er moest een
winnaar zijn.
Maar ik had het helemaal bij het verkeerde eind:
Lang daarna klonk
een gier en één jurylid liep zelfs paars
aan van het lachen,
Van Zinks naar rechts en terug: de jury in
maar het was nog
steeds niet de ech- beraad
te winnende foto.
Enfin, de winnaars krijgen hun prijzen.

De O.R. heeft ze Bruyn gebakken
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Ondanks dat er veel minder
inzendingen waren dan de
vorige fotoprijsvraag heeft
de jury veel meer moeite
gehad met best, beter goed.
We plaatsen ook nog enkele
bijna-winnaars, om te laten
zien hoe moeilijk en hoe
leuk het was.

EEN BERICHT VAN NIKS
Op 15 oktober j.l. was ik getuige van een merkwaardige gebeurtenis: Karel Pratema richt NIKS op: (Wie had dat trouwens van
hem verwacht?)
Karel Pratema: "Het gaat niet goed met de kommunikatie. Problemen binnen het ziekenhuis, maar ook naar buiten toe. NIKS kan
daar wat aan doen: We zijn een aktiegroep en laten vandaag een
ballonnetje op met daaraan een boodschap voor de wereld of wie
hem dan ook mag vinden. We zetten NIKS in voor een betere samenleving en proberen fouten - zoals in het verleden gemaakt te voorkomen. Onze lijfspreuk is niet voor niets: NIKS staat
voor niks".
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NIKS: het Nieuw Ignatius Kommunikatie Sentrum heeft nog geen
onderdak gevonden. Karel Pratema:
We heten Nieuw Ignatius en
hopen op een snelle nieuwbouw, mogelijk is de kommunikatie daar
optimaal en heffen we ons meteen op. Maar we willen nu een daad
stellen".
Met bebolde wangen wordt een ballon opgeblazen en daaraan wordt
door de roodaangelopen Karel een boterhamzakje gebonden met als
inhoud: een plattegrond van het ziekenhuis, afbeeldingen van
kunst in het Ignatius, een kranteknipsel van twee cardiologen,
de laatste verkiezingsuitslag van de O.R., een menukaart, een
foto van de direkteuren, een onderscheiding van de Kolderspuiters, een pamflet van "C.O.Z.-meer personeel rond het bed" en
tenslotte een in artsenhandschrift geschreven oproep tot kommunikatie.
Als de ballon het luchtruim kiest wil Karel nog kwijt: "Nu maar
hopen dat iemand hem opppikt en spoedig zal antwoorden. En dan
zou ik de lezers van de Singel willen zeggen: U kunt NIKS
schrijven, maar U kunt ook gewoon iets in de Singel schrijven
als U iets te zeggen heeft".

De O.R. heeft de jaarlijkse studiedagen over 1980 tijdens de week van 6
t/m 10 oktober doorgebracht bij het
A.C. de Bruyn instituut te Oisterwijk.
Over de resultaten van deze cursus

zal in de volgende Singel een verslag
komen.
De OR leden willen langs deze weg
Dhr. C. Dek bedanken voor zijn
inbreng tijdens zijn OR lidmaatschap.
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Vraagstu k
Er zijn zeven spoorwegmannen:
Lubbert, Krelis, Gert-Jan, Hannes, Floor, Janus en Bertus.

Zij bekleden de volgende funkties:
Poetser, Rangeerder, Stoker, Conducteur, Machinist, Stationsche
en Opzichter.

De opgave aan U luidt om, aan de hand van de hieronder volgende
gegevens, vast te stellen wie welke functie bekleedt.

1. Hannes, Floor en Bertus rijden mee in de auto van de Conduc
teur en spelen vals poker met de Machinist.
2. De voeten van Krelis zijn groter dan die van de Stationschef.
3. Het dochtertje van de Opzichter mag niet meer met het zoontje van de Stoker spelen.
4. Janus en Hannes schaken beter dan de Poetser.
5. Krelis en Janus spelen bridge met de Machinist en de Conducteur.
6. De Opzichter wil dit echter niet meer hebben.
7. Floor, die sterker is dan de Opzichter, heeft een hekel aan
de Poetser en de Stationschef.
8. Gert-Jan is geen Machinist.
9. De vrouw van Lubbert gebruikt in de wasmachine DOUBLE-SNOW,
een wasmiddel met 17 witmakers, terwijl de vrouw van de
Rangeerder met een gewoon produkt volstaat.
10. Floor is geen Stoker.
11. Vorige week zaterdag speelde het elftal van de Spoorwegen
een voetbalwedstrijd tegen de PTT. In de kleedkamer van de
spoorwegmannen heerste voor de wedstrijd een hele consternatie, omdat de Stationschef zijn voetbalschoenen niet kon
vinden.
Later bleek dat de Poetser ze per ongeluk had aangetrokken.
Men kan zich voorstellen dat de Stationschef hier helemaal
niet over te spreken was.
12. Gelukkig maakte het verloop van de wedstrijd veel goed.
Hannes maakte 2 doelpunten voor de spoorwegmannen, terwijl
de Opzichter, onze keeper, slechts eenmaal de trieste gang
naar het net behoefde te maken.
Onder de inzenders van goede oplossingen zal f 25,- worden
verloot.
Inzendingen: Singel Postbusnr.13 vóór 14-11-1980.
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Personalia
Personeel uit dienst in de maand OKTOBER 1980:
van Gils-Bax
Brinkman-v.d. Bergh
Fest
Groenen
Fick-Jacobs
van Eiji-de Jong
de Jong
van Kessel
van Kruijssen
Langenberg
Luyken
van der Made
Martens
Snijers-Nieuwensteeg
Oomen
van Oosterhout
Oosterbaan
Pechtold
Snel
van Trooyen
van Stiphout
Breedveld-de Lange

ponstypiste, computer afdeling
sekr. röntgen
I.I. rad. lab.
huishuidelijk medew.
adm. medew. afspraakcentrum
sekr. poli
huishoudelijk medew.
verplkl. afd. 03
I.I. verplkl.
verplkl.
huisknecht A.
verplkl. afd. 21
hoofd AO en IC.
verplkl. afd. 01
verplkl. afd. 03
verplkl. afd. 02
medew. schoonmaak
rifintgen lab.
pool verplkl.
verplkl. med. care
pool verplkl.
sekr. afd. 18

Personeel in dienst in de maand OKTOBER 1980:
Bakker
van de Bergh
Clemens
van Gils-Cademan
van Gurp
Hack
Hermans
Mouthaan
Huntjes-Puts
Weterings
Wijffels

anaest. verplkl.
dokters ass.
medew. afwaskeuken
pool adm. medew.
I.I. OK. verplkl.
ziekenverz. poli urologie
verplkl. afd. 16/17
I.I. IC-CCU verplkl. afd. 10
dokters ass. poli kaakchirurgie
verplkl. afd. 22
arts-ass. gynaecologie

GEBOORTEN:
Michel; zoon van Ad en Anita Cloin

geb. 15-09-80
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HUWELIJKEN:
Carmen Piso x Peter van Berchum; 1.1. verplkl. afd. 07
Maaike Luyks x Louis van Elewout; medew. centr. keuken
Jose Peeters x Ad Verstegen; 4e jrs. I.I.
Esther Klomp x Marcel Magnéé; onderz. ass. nucl. gen.
Hélène Hupkens x Frans Broers; 2e jrs. I.I.
Gerda Weterings x René Geerts; medew. röntgen arch.
Marian Maes x Theo Swolfs; medew. centr. ster.

25-09-8C
25-09-8C
08-10-8C
19-09-8C
17-10-8C
11-10-8C
31-10-8C

Voor de ontvangen BLOEMEN tijdens ziekte, huwelijk en geboorte bedanken:
Geachte Collega's,

Mag ik jullie hartelijk danken voor het prachtige bloemstukje, ontvangen tijdens
mijn ziek zijn. Een attentie doet je goed.
Met dank hiervoor,
Groetjes,
Toos Schalk
verpl. afd. 11
Geachte Dames en Heren,

Hartelijk dank voor het bloemstukje, dat ik ontving gedurende mijn verblijf in
het ziekenhuis.
Met vriendelijke groeten,
G. de Jongh
verpleegafd. 07.
Geachte Staf van de DIO,

Hartelijk dank voor de mooie bloemen-attentie bij mijn opname in het Diaconessen Ziekenhuis.

Met hartelijke groeten,
Z.M. Immaculata (Verbeem)
Westhoek K 31C
Diaconessen Ziekenhuis
Voorts bedankten:
De heer Wijnings
Ton en Monique Vermeulen-Smals
Lyn van Nijnatten-Bishop
Ad en Anita Cloih
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portier
computer afdeling
financiële administratie

