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Wenst iedereen
een actief
1995 toe.

groot dan die van de ons omringende ziekenhuizen.
Hoewel wij vooral oog willen hebben voor de kwaliteit
van de zorgproduktie, is een nadere analyse van de
zorgvraag in de regio gewenst.

NI EUWJAARSTOESPRAAK
Nieuwjaarsreceptie 2 januari 1995

De vastgestelde begroting voor 1995 is kritisch ten
aanzien van de materiele en personele middelen. In
goed overleg met en met goede tijdige informatie aan
de medisch specialisten dienen de kosten beheerst te
worden. De voorziene formatiereductie zal worden gerealiseerd met benutting van de mogelijkheden van het
sociaal beleidskader en zonder gedwongen ontslagen.
Op korte termijn moet duidelijkheid komen over het
boventalligheidsvraagstuk, zodat de leerlingen, die in
1995 en volgende jaren hun opieiding voltooien, weten
waar ze aan toe zijn. Het bestuur kan nog steeds niet
gedwongen ontslagen uitsluiten, maar zal hiertoe
slechts beslissen, wanneer andere mogelijkheden optimaal zijn benut.

Geachte leden van de raad van toezicht, dames en
heren medisch specialisten, leden van de ondernemingsraad en overige medewerkenden van het Ignatius
Ziekenhuis en alien die direct en indirect bij het ziekenhuis betrokken zijn,
U alien wens ik namens het bestuur een gezegend
en voorspoedig 1995 toe.
Rust is de gezondheidszorg vreemd.
Was 1994 een roerig jaar, ook 1995 zal dit zeker zijn.
Makkelijke jaren zijn de gezondheidszorg vreemd.
Waar 1994 in een aantal opzichten, voor mij persoonlijk
ook, het jaar was van het opstarten van een aantal
zaken, zo moet in 1995 ook geoogst gaan worden.

De gezondheidszorg is op alle terreinen in beweging:
ik voista met een aanduiding van verschillende gebieden. Op al deze terreinen zullen wij als ziekenhuis en
medische staf ons gezamenlijke antwoord moeten geven:
* rapport Biesheuvel / uitkomsten van het platform
curatieve zorg / de uitnodiging van minister Borst
om tot regionale afspraken te komen,
• Wet op Gent- eskundige Behandelovereenkomst,
• Wet Beroepen I ndividuele Gezondheidszorg,
* verandering in het opleidingsstelsel van verpleegkundige beroepen,
• kwaliteitsprojecten,
en zo kan ik door gaan.

Om te kunnen oogsten is het noodzakelijk dat alien
betrokken bij het Ignatius Ziekenhuis er van doordrongen zijn, dat dit slechts op een manier kan: namelijk
"samen".
leder vanuit zijn/haar positie, deskundigheid, professionaliteit, medewerker, medisch specialist, diensthoofd of bestuurder raakt dit; samen zijn wij het Ignatius
Ziekenhuis.
Het jaar 1994 begon met een gedeeitelijke wisseling van
de wacht door mijn aantreden en heeft droevige, minder
goede en goede momenten opgeleverd.
Met droefheid herdenken wij degenen die in 1994 zijn
overleden. Met name het plotselinge overlijden van dr.
Frans Willems leidde tot grote versiagenheid in het
ziekenhuis.

Willen wij hier op kunnen antwoorden, dan is vereist dat
ziekenhuis en medische staf het samen eens zijn over:
* de strategische positionering;
* vergroten van de slagvaardigheid en doelmatigheid;
* verder ontwikkelen van de ziekenhuisorganisatie.

Door een aantal oorzaken is de totstandkoming en
impiementatie van het ziekenhuisbeleidsplan in relatie
tot het medisch organisatorisch beleidspian niet voldoende van de grond gekomen. Op verschillende deelaspecten zijn goede aanzetten gemaakt. Hoge prioriteit
zal in 1995 gegeven worden aan de uitwerking.

Met opzet gebruik ik de term organisatie en niet ziekenhuisbedrijf. Te gemakkelijk nog wordt het ziekenhuis
een bedrijf genoemd. Het ziekenhuis is geen bedrijf of
onderneming in de gebruikelijk zin en zal en mag dat
ook niet worden. Het ziekenhuis is niet gericht op winst
maken, wel gericht op continuiteit. Primair zijn wij echter een medisch specialistische zorgorganisatie, waarin
zoveel ais mogeiijk ook bedrijfsmatig wordt gewerkt.
De medisch specialist en het ziekenhuis kunnen niet
zonder elkaar, maar er zijn - dat is bij het platform
curatieve zorg wel gebleken - wel tegenstellingen.

Het jaar 1994 heeft financieel tot een bevredigend resultaat geleid. De produktie-afspraken zijn gehaald. Het
aantal klinische opnamen bedroeg 16.245; de dagbehandeling 6.370, een stijging van 9%. Totaal opnamen
22.615, een stijging van 3%.
De kosten van deze hoogste produktie in de historie van
het ziekenhuis hebben het financiele resultaat negatief
beInvioed. Maar het jaar kan, naar wij verwachten, met
een beperkt positief financeel resultaat worden afgesloten. De produktiestijging van ons ziekenhuis is minder

Tegenstellingen kunnen overwonnen worden door: aan
te passen, te vechten, te onderhandelen of door samen
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te werken. Als het doel is oplossingen te vinden van
hoge kwaliteit met begrip over en weer, is de enig goede
weg die van samenwerking.
Dat vereist:
• goed naar elkaar luisteren;
• samen creatief naar de
beste oplossingen zoeken;
open communicatie.
Voor de ziekenhuisorganisatie
zelf met haar diensten en structuren geldt hetzelfde: de taken
van de ene dienst staan binnen
het ziekenhuis altijd in functie
tot een andere dienst. Of het nu
een polikliniek, danwel de maaltijdbereiding of schoonmaak
betreft, dat doet er niet toe. Het
gaat er om dat een begrip bestaat voor de effecten van elkaars handelen. Dus samenwerken.
Wil dit in het ziekenhuis op een
goede constructieve wijze verder vorm gegeven worden, dan
moet de ziekenhuisorganisatie stap voor stap verder
ontwikkeld worden met erkenning van de professionele
autonomie en tegelijk een zware inbreng van alle professionals.
De ontwikkeling zal via vier kernbegrippen gebeuren:
* procesgerichtheid,waarbij de activiteiten zodanig
worden georganiseerd, dat optimale doelmatigheid en tevredenheid bij gebruikers aanwezig is
en patientenzorg toonaangevend is;
• klantgerichtheid, niet alleen patienten, verwijzers
en verzekeraars, maar ook andere medewerkers en
diensten;
* communicatie;
* informatievoorziening.
Een optimaal samenwerken van medisch stafbestuur
met bestuur en diensten is noodzaak, maar dat niet
alleen; het belangrijkste is het samenwerken in de dagelijkse praktijk met betrekking tot de patientenzorg.
Het moet dus een proces zijn van zowel top-down als
bottom-up, waarbij vooral goede ideeen en ontwikkelingen aangemoedigd dienen te worden.

niet bewezen. Feit is dat er een minister voor gezondheidszorg is gekomen. Minister Borst heeft de ziekenhuizen uitgedaagd om tot regionale afspraken te komen
met de zorgverzekeraars.
Het bestuur wil zich met de medische staf maximaal inspannen om
in 1995 tot dergelijke afspraken te
komen.
Het bestuur beseft dat deze afspraken van ziekenhuis en medisch specialisten met zorgverzekeraars er alleen zullen komen, indien deze ook in het collega-ziekenhuis De Baronie totstandkomen. Het bestuur juicht deze
ontwikkeling echter toe.
De relatie naar de andere ziekenhuizen in de regio lijkt nog niet
geheel vrij te zijn van negatieve
ervaringen uit het verleden. Willen
de ziekenhuizen in de stad Breda
en directe omgeving op de lenge
termijn in staat zijn in deze regio
een kwalitatief hoogwaardige en
zo volledig mogelijke medisch specialistische hulp en
zorg aan te bieden, dan is het zonder meer noodzakelijk
dat de ziekenhuizen samen hier aan werken.
Verdere vormen van samenwerking moeten er komen,
die en niet vrijblijvend zijn, en gebaseerd zijn op vertrouwen en die de kwaliteit van de zorg bevorderen en - voor
dit laatste aspect - ook competitief zijn.
Hetgeen bij samenwerking in het verleden vaak doel
was, namelijk fusie, is thans geheel niet aan de orde.
Fusie levert op zich geen meerwaarde op; doel is thans
te zorgen dat autonome instellingen in de regio tezamen gezondheidszorg op hong niveau zo volledig mogelijk kunnen bieden aan de eigen regio.
Het vertrouwen in en naar elkaar toe zal hierin de
belangrijkste drempel zijn.
Het bestuur heeft in 1994 in de externe contacten met
name geInvesteerd in de regio. In alle ziekenhuizen
hebben directiewisselingen plaatsgevonden of vinden
nog pleats.
Er zijn vele goede contacten, afspraken tussen de specialisten van de verschillende ziekenhuizen, diensten
stemmen vele zaken goed met elkaar af. Ook op bestuurlijk niveau is het ook voor de eigen positie van ons
ziekenhuis noodzakelijk dat de samenwerking van de
ziekenhuizen verdere inhoud krijgt. De vormgeving van
de samenwerking is secundair, maar mag niet vrijblijvend zijn.

De externe invloeden op ons ziekenhuis zijn, zoals
bekend, enorm. Ook hier hebben we te maken met
beInvloedbare en autonome ontwikkelingen.
Tot welke categorie ik het pleidooi van college Van de
Linde bij de vorige nieuwjaarstoespraak voor een eigen
minister voor gezondheidszorg moet rekenen, is nog
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Vanuit het besef dat gezondheidszorg een continuum
is en vanuit de visie, dat het ziekenhuis steeds meer een
hoog gespecialiseerde medische zorgorganisatie
wordt met accenten op medische technologie en specialistische zorg, wordt de relatie naar de eerste lijn - de
huisarts - en de derde lijn - verpleeghuis/verzorgingshuis - vloeiend en steeds belangrijker (zie hiertoe ook
de zojuist verschenen wijziging richtlijnen artikel 3 Wet
Ziekenhuisvoorzieningen van minister Borst, waarin ik
een bevestiging van het gestelde lees).
Het ziekenhuis, met de medische staf, dienen daarvoor
tezamen het web te spinnen, het netwerk verder te
ontwikkelen naar de eerste en derde lijn, en bereid te
zijn de grenzen van het ziekenhuis vloeiend te houden.

NIEUWE WETGEVING:
WET MENTORSCHAP
Doel wetgeving:
Per 1 januari jongstleden is de wet Mentorschap ten
behoeve van meerderjarigen van kracht geworden.
Deze wet voorziet in een rechtsbeschermende regeling
voor die meerderjarige, die als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in
staat is of bemoeilijkt wordt ,zijn belangen zeif behoorlijk waar te nemen.

Is de nieuwe wetgeving voor ons ziekenhuis van belang?
Als regel zullen familieleden van een wilsonbekwame
patient diens belangen blijven waarnemen zonder een
beroep te doen op de wet mentorschap. Het benoemen
van een mentor kan aangewezen zijn in situaties waarin
familieleden onderling van mening verschillen over de
ten aanzien van de patient gewenste behandeling/verzorging of aan de mogelijkheid dat familieleden niet
willen of kunnen optreden als vertegenwoordiger danwel dat zij gewoonweg ontbreken.

lk heb in het voorbije jaar regelmatig met bewondering
en verwondering het hoge activiteitenniveau aanschouwd. Dat is onze basis. Vanuit deze basis zullen
in 1995, met als leidraad samenwerking, de drie genoemde lijnen verder ontwikkeld worden.
Deze zijn intern:
* het primaire proces en de organisatie van het ziekenhuis;
* samenwerking tussen ziekenhuizen;
* relatie naar de eerste en derde lijn.

Door wie kan het mentorschap worden gevorderd?
De betrokken persoon zeif, de echtgenoot/levensgezel,
diverse bloedverwanten (in rechte lijn en tot en met de
vierde graad), de voogd, de curator en de bewindvoerder. Voorts kan het mentorschap gevorderd worden
door het openbaar ministerie of gevraagd worden door
de instelling waarin de betrokkene duurzaam verblijft.

Voorwaar een uitdaging, waarvan het belangrijkste is
dat alien betrokken bij ons ziekenhuis dat ook als een
uitdaging zien en mee uitdragen. Dan kunnen we samen de "klus" tot een goede toekomst uitbouwen.
I k eindig waar ik begon:

Wat is de rol van de mentor?

U alien een goed, gezegend,
tevredenstellend 1995 toegewenst.

De mentor treedt op in plaats van de betrokkene als het
gaat om beslissingen over diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid reikt echter niet zover dat de mentor ook een beslissing kan nemen over hoogst persoonlijke aangelegenheden als bijvoorbeeld euthanasie. De
mentor heeft de plicht de betrokkene zoveel mogelijk
bij zijn taak te betrekken en zelfstandig optreden van de
betrokkene to bevorderen.

mr. L. Schellekens,
2 januari 1995
*MAMKOMKt.

nitik.
'NWOM:::03

Is de taak van de mentor ook gericht op belangen van
vermogensrechtelijke aard?
Neen, zodra het gaat om het goed of het geld van de
betrokkene, is de mentor onbevoegd om namens de
betrokkene te handelen. In een dergelijk geval zal een
beschermingsbewind moeten worden ingesteld met
een benoeming van een bewindvoerder. De mentor en
bewindvoerder kunnen overigens dezelfde persoon
zijn.
De tekst van de wettelijke regeling is verkrijgbaar op het
bestuurssecretariaat.
mw. mr. Fieke Ammeraal, bestuursassistent
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Een schip vergaat zelden door het schip zelf, bijna altijd
door toedoen van de bemanning.
Na jaren hebben we de boot verkocht. Het kwam er
maar niet van om een andere te kopen. Andere zaken
waren op dat moment "belangrijker".

MIJN NAAM IS
USONSMINSIMUSSINSIMMISMINNINES

Hanneke Kuijpers (35)
secretaresse KZ

Muziek
: "Singers Unlimited" (Close Harmony)
Grootste
hekel aan:• hypocrisie
Eten
"BIG MAC"
Uitgaan
: de schouwburg
Hobby
: portretschilderen, pianospelen, tennis
Land
Sark ('n kanaaleiland)
Tijdschrift
HP/De Tijd
Boek
"Joop Terheul", Cissy v. Markxveldt
"De Doornvogels",Colleen McCullouch
Krant
• De Stem
Man
• Stan
Vrouw
Katherine Hepburn
Drank
• rode wijn

Weet je trouwens dat...
lk ontzettend graag zeil!
Zeilen is mijn lust en mijn leven. Op het water is het
gewoon altijd leuk. Dat wil zeggen, lekker bezig zijn en
....afzien. Het tikken van de lijnen tegen de mast geeft
me een gevoel van vrijheid. Het is voor mij de ontspanning na een drukke week.
Vanaf mijn 15/16de jaar heb ik gezeild. Alhoewel echt
zeilen heb ik geleerd op de boot, die Stan en ik jaren
geleden hebben gekocht. Dat was een houten wedstrijdboot van 5 meter. Wij hebben daarmee ook wedstrijden gezeild.
Met die boot heb ik trouwens wel een spannende belevenis meegemaakt. Met onverwacht slecht weer sloeg
de boot om en ik kwam onder het zeil terecht. lk kon
zelf met geen mogelijkheid onder het zeil vandaan
komen. Stan heeft er mij na enige tijd onder vandaan
gekregen en op dat moment besefte ik dat mijn
veiligheidslijn en zwemvest een zeer belangrijk item
waren geworden. lk was achteraf heel erg moe, maar ik
had geen echte angst gekend.
Goede voorzorgsmaatregelen zijn heel belangrijk en
het is gewoon dom om onnodige risico's te nemen.
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Vorig jaar hebben we de boot gekocht waar we beiden
helemaal gek van zijn. Het is een prachtige houten
zeilboot van 7.80 meter lang met een kajuit erop. We
kunnen erdus ook in slapen en ermee op vakantie gaan.
We gaan in juni de oversteek maken naar...Engeland.
Heerlijk, ik kijk er nu al naar ult.
Onze droom is om een keer met de boot naar Sark te
zeilen. Echter onze allergrootste wens is ....om over een
aantal jaren op de Middellandse Zee te gaan zeilen, met
dan b.v. als huisadres: Malta, Boulevard .. nr...
Dromen en wensen zijn er om ingevuld te warden!

En geef dan nu het woord maar aan...
Rienus v. d. Broek,
groepshoofd bed.centrAinnen en kleding.
Jeanne van Beijnen

RS.:
Ikzelf (Jeanne) ben zeker geen waterrat en heb tijdens
dit interview menige keer op de woelige baren meegevaren. Bovenstaande werd echter met zoveel elan verteld, dat mij nu "geen zee meer te hoog zal zijn". Jeanne.

1.7 Deeltijdwerkers
Alle werkgeversbijdragen worden voor de deeltijdwerker naar rato wan hun dienstverband (parttime factor)
vastgesteld.

OVERZICHT PER 1-1-1995
FINANCIELE GEGEVENS
1.

Premies IZZ 1995 (per maand)

1.8 Informatie
Vragen over de pakketsamenstelling, premie (-afdracht) en uitvoering van de verzekering kunnen worden gericht aan het IZZ, Postbus 374, 6500 AJ Nijmegen, ter attentie van de heer H. Wijnstekers (tel. 080287911). Op dit adres is nadere informatie verkrijgbaar.

1.1 Basisregeling
Deze premies wijzigen niet per 1-1-1995
volwassene 100,- 75,- werkg.bijdr. 25,- werkn.bijdr.
kind (max.2) 50,- 37,50 werkg.bijdr. 12,50 werkn.bijdr.
1.2 Aanvullende regeling
aanvullend pakket 1 f 17,50
aanvullend pakket 2
- 22,50
aanvullend pakket 3
- 26,50
aanvullend pakket 4
- 31,50
Kinderen zijn gratis meeverzekerd

2.
Premies PGGM 1995
Hiervoor verwijzen wij u naar de MEDIO-uitgave van
december 1994.

3.

1.3 Wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ
De particuliere verzekeringen dienen aan hun verzekerden deze wettelijke bijdragen in rekening te brengen.
De MOOZ-bijdrage gaat flink omhoog. De WTZ-bijdrage wijzigt niet.

Premies sociale verzekeringswetten en andere
bedragen per 1-1-1995

Hiervoor is voor belangstellenden een schematisch
overzicht verkrijgbaar bij de dienst P00.
3.1 Overhevelingstoeslag
De overhevelingstoeslag bedraagt per 1-1-1995:
11,75% van de OT-grondsiag. De overhevelingstoeslag
wordt in 1995 over maximaal f 76350,- berekend.

1.4 Extra pakketten IZZ-ziekenfondsverzekerden
Per 1-1-1995 zijn er twee nieuwe pakketten voor ziekenfondsverzekerden die zich bij de IZZ hebben aangemeld:
f 3,50 per maand.
Regeling extr7 'rc•goedingen
Regeling tandheelkundige
f 8,25 per maand.
vergoedingen
Kinderen zijn gratis meeverzekerd

4.

Loongrens Ziekenfondswet

De loongrens ziekenfondswet is voor 1995 vastgesteld
op f 58950,- per jaar. ledereen die door overschrijding
of onderschrijding van de loongrens van ziektekostenverzekering moest veranderen heeft hier bericht van
ontvangen van de Personeelsadministratie.

1.5 Nominate premies ZFW en AWBZ
Door het kabinet is voorgesteld om de bovengenoemde
premies voor kinderen onder de 18 jaar per 1-1-1995 te
laten vervallen. Het ligt in de verwachting dat dit voorstel
zal worden aangenomen. Per 1-1-1995 hanteert het IZZ
de volgende nominate premies:
f 9,35 per maand.
AWBZ (18 jaar en ouder)
ZFW (ZF-verz. van 18 jaar
f 16,50 per maand.
en ouder)

4.1 Toetsing loongrens en Spaarloon
Over spaarloon worden geen premies sociale verzekeringen geheven. Het is als zodanig ook geen loon in het
kader van de ziekenfondswet. Ook voor de toetsing van
de loongrens wordt dit niet meegeteld. Een voorbeeld:
Op 1-11-1994 gelden voor een werknemer de volgende
afspraken: salaris f 4653 bruto per maand; vakantietoeslag 8%; daarop wordt een spaarloon ingehouden van
f 128,- per maand. Voor de toetsing aan de loongrens
geldt het volgende jaarloon:
12 x f 4653,- = f 55836,- + 8% vak.toeslag = f 60302,88
verminderd met 12 x f 128,- = f 1536,Het "loongrens-jaarloon" is dus f 58766,88
Dit jaarloon is lager dan f 58950,-.
Deze werknemer is (of blijft) dus per 1-1-1995 verplicht
verzekerd in het ziekenfonds.

1.6 Studentenstandaardpakketpolis
De premies voor de studentenverzekering zal per
1-1-1995 waarschijnlijk als volgt worden vastgesteld:
f 33,66 per maand.
jonger dan 20 jaar
f 11,76 per maand.
20 jaar en ouder
Inclusief de wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ en de
nominate premie AWBZ bedraagt deze premie voor
beide leeftijdscategorieen f 64,91 per persoon per
maand. De werkgever verstrekt hierop een bijdrage van
f 25,- p.p.
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5.

De rraximale belasting- en premievrijstelling voor deze
vorm van werknemersspaarregelingen wordt leder jaar
bijgesteld (inflatiecorrectie). Per 1-1-1995 geldt het volgende bedrag: f 1580,- per jaar.
Voor de werknemer blijft het spaarloon belastingvrij.
Voor de werkgever wordt er lets gewijzigd.
Tevens ligt het in de bedoeling per 1-1-1995 deblokkering mogelijk te maken bij besteding van het spaargeld
aan premies voor een levensverzekering die is afgesloten op twee !evens (werknemer en echtgeno(o)te/partner).

6.

Vergoedingsbedragen reiskosten

8.2 Het vakantiespreidingsschema zomer 1995
1-7 t/m 13-8-1995
Basisonderwijs
Regio Zuid:
Voortgezet onderw. 1-7 t/m 20-8-1995
8.3 Variabele Feestdagen 1995
26 tot 28 februari
Carnaval
16 en 17 april
Pasen
25 mei
Hemelvaart
4 en 5 juni
Pinksteren
Dienst POO,
januari 1995

Hiervoor wordt verwezen naar de aparte berichtgeving
in deze MEDIO.

7.

Vlaardingen, Maassluis, Nieuwerkerk
aan de IJssel, Capelle aan de Ussel,
Krimpen aan de Ussel, Nederlek,
Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam,
Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht
en de Zuid-Hollandse eilanden.

Spaarloonregeling

Minimumloon 1-1-1995

De bedragen zoals die sands 1-7-1992 gelden blijven
voor heel 1995 (1-1-1995 en 1-7-1995) van kracht.

8.

is
op de voorpagina

Vakantiespreiding 1995

Laten we nou eens goed beginnen, dachten we bij de
redactie. Met bijvoorbeeld onze adembenemende
foto's., waarbij o.a. kreten als: "Lelijk in de luier, mooi in
de sluier" van toepassing zijn.

Naast de verplichte periode voor de zomervakantie,
worden adviezen gegeven voor de overige vakanties.
Men hoopt d.m.v. deze adviezen bij te dragen tot meer
regionale coordinatie van de overige vakantieperioden.
Tevens geven wij u hierbij ook nog de data van de
variabele feestdagen in 1995.
Scholen zijn verplicht de door het ministerie van 0 & W
vastgestelde data voor de zomervakantie te volgen. De
schoolbesturen kunnen de overige vakantieperioden, al
dan niet in regionaal overleg, zelf vaststellen.
Wanneer u de niet verplichte schoolvakanties in en
bepaalde regio wilt weten, kunt u bij de afdeling onderwijs van de gemeente in die regio, nagaan of er regionaal afspraken zijn gemaakt. Is dat niet het geval, dan
kunt u een aantal scholen in een paar grote gemeenten
bellen en aan de hand van hun vakantiedata zich °henteren.

Maar
wie is nou wie???
Mocht u een poging willen wagen, maak dan anderstaande zin af, vul het strookje in en stuur dat aan de
Redactie van Medio (L. Demarbaix).
Onder de goede inzendingen wordt een grill
verloot;
want wie niet kippig is, verdient een haantje.
1=

2=
3=
4=
5=

8.1 De regio-indeling
Regio Noord: Friesland, Groningen, Overijssel,
Noord-Holland, Flevoland.
Regio Midden: Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland,
met uitzondering van Zuid-Holland
dat bij de regio Zuid is ingedeeld.
Regio Zuid:

6=
7=
8=
Naam :
Afdeling :

Limburg, Noord-Brabant, Zeeland,
de gemeenten Rotterdam, Schiedam,

Acht eeuwig jeugdige redactieleden
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diensten, gericht op de bevordering van een kwalitatief
en kwantitatief zo goed mogelijke personeelsbezetting.
Door exciusieve samenwerking met een uitzendbureau
(ASB) en een advertentiebureau (SIGMA-10), gelden
voor de aangesloten instellingen volume-kortingen op
de tarieven, die deze bureaus voor hun diensten in
rekening brengen. Een deel van deze extra korting
vloeit rechtstreeks terug naar de instellingen; een ander
deel van de kortingsgelden wordt samen met subsidieen sponsorgelden in een afzonderlijk fonds van de
SAG-WB gestort. Hiermee kunnen campagnes worden
gefinancierd ter verbetering van het imago van de gezondheidszorg en gezamenlijke (wervings)acties warden gefinancierd.

GEZONDHEIDSZORG
IN BEWEGING
Interview met de heer mr drs. F.J.M. Staal, voorzitter van
de Stichting Arbeidsvoorziening Gezondheidszorg
West-Brabant.

Personeel
De SAG-WB is er in goede en in slechte tijden. De
aangesloten instellingen zullen met elkaar moeten proberen door bundeling van krachten de personele problemen het hoofd te bieden, niet alleen in tijden van
arbeidsmarkt-krapte maar ook in tijden van boventalligheid van personeel. In dit verband valt te denken aan
het nauwer betrokken raken van SAG-WB bij de verdere
uitwerking van het door het TSO-G ontwikkelde "centrale transferpunt", waar alle meldingen van vacatures
en personeelsaanbod binnenkomen en de ontwikkeling
van een regionale personeelsplanning. Bovendien spelen de komende jaren, zeker na het jaar 2000, twee
fenomenen een belangrijke rol: enerzijds de ontgroening bij de jongeren, zodat er minder schoolverlaters
beschikbaar komen op de arbeidsmarkt, anderzijds de
dubbele vergrijzingsgolf die Noord Brabant nog te
wachten staat.

In het kader van haar eerste lustrum organiseert SAGWB in maart 1995 de lustrum-campagne "WE CARE".
Tijdens deze een week durende campagne houden de
aangesloten instellingen workshops over onderwerpen, die momenteel actueel zijn in de gezondheidszorg.
Als afsluiting van deze week organiseert SAG-WB een
manifestatie in het Bredase Turfschip, waarin de gezondheidszorg uit West-Brabant zich massaal zal
presenteren. Enkele prominente Iandelijke coryfeeen,
zoals Tineke de Nooy hebben hun medewerking reeds
toegezegd.
Historie SAG-WB
Omdat velen waarschijnlijk nog nooit van SAG-WB gehoord hebben is een korte introductie wenselijk. Een
terugblik op de ontstaansgeschiedenis brengt ons op
23 oktober 1990, de datum waarop een aantal gezondheidszorginstellingen in West-Brabant SAG-WB hebben
opgericht. Het unieke hieraan was dat instellingen uit
de vier verschillende sectoren van de intramurale gezondheidszorg elkaar vonden in dit samenwerkingsverband, nl.: de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de
psychiatrische instellingen en de instellingen voor verstandelijk gehandicapten.
De gezamenlijke uitdaging voor de momenteel 20
aangesloten instellingen, met de SAG-WB als bindmiddel, was om met creatief management en bundeling van
krachten, de personele ontwikkelingen, met als oogmerk continuileit van zorgverlening, en de daarbij behorende problematiek in de gezondheidszorg het
froofd te bieden.

Toekomst
De viering van het eerste lustrum is niet alleen een goed
moment om terug te kijken, maar ook om de blik op de
toekomst te richten. Ontwikkelingen die daarbij in het
oog springen zijn de pogingen ook de extramurale
gezondheidszorg (kruisvereniging, gezinszorg etc.)
binnen de muren van SAG-WB te halen. Door de veelvuldige fusies van verzorgingshuizen en verpleeghuizen en de steeds groter wordende zorg voor de
ouderen dient de samenwerking tussen de twee sectoren steeds sterker te worden. Door bundeling van
krachten kan gezorgd worden voor een naadloze aansluiting van de diverse werkvelden. Vooruitlopend hierop doen de kruisvereniging, de verzorgingshuizen en
de gezinszorg reeds mee aan de campagne "WE
CARE" in maart a.s..
Vanuit de centrale doelstelling om activiteiten rondom
personeelsvoorziening in al zijn facetten te bundelen,
wordt naast de reeds eerder genoemde ideeen t.a.v. het
centrale transferpunt, gewerkt aan de totstandkoming

Fondsvorming
Juist in de gezondheidszorg komt het op daden aan.
De formule waarop SAG-WB rust, is het verlenen van
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van een mantelcontract met een ARBO-dienst. Collectieve verzekeringen voor personeel van de aangesloten
instellingen zijn eveneens reale opties. Deze en andere
activiteiten moeten er mede voor zorgdragen, dat de
gezondheidszorg in de toekomst een interessant werkveld blijft voor het steeds kleiner wordende potentieel
schoolverlaters dat zich op de arbeidsmarkt begeeft.
Na 1996/1997 blijkt uit cijfers dat bij ongewijzigd beleid
14% van de functies in de gezondheidszorg onvervuld
zal blijven vanwege het geringe aanbod van jongeren.

Aan:
Van:
Betreft

alle medewerkenden
dienst POO
Aanpassing reiskostenvergoeding

Vaste reiskostenvergoeding woon- werkverkeer

De vaste reiskostenvergoedingen worden berekend
aan de hand van de navolgende bedragen:
• de eigen bijdrage werknemer volgens CAO (pag.
39);
• de maximum vergoeding volgens CAO (pag. 39);
• de NS-tarieven.

Alles wijst erop dat de gezondheidszorg zich in de
nabije toekomst zal moeten profileren als een volwaardige bedrijfstak, waarin niet alleen mensen werkzaam
zijn als verplegenden en verzorgenden maar ook nog
een 100-tal andere beroepen direct en indirect werkzaam zijn aan de zorg aan de patient. Tevens moet
duidelijk worden dat opleidings- en carrieremogelijkheden hiervoor in voldoende mate aanwezig zijn.
Deze profilering zal geschieden door het houden van
imago-campagnes, betaald uit de door de SAG-WB
middels mantelcontract-kortingen gegenereerde gelden. De toch al onder druk staande instellingsbudgetten hoeven hiervoor niet aangesproken te worden. Alles
wordt gefinancierd uit eigen SAG-WB middelen en
sponsorgelden.

Per 1 januari 1995 worden de CAO-bedragen als volgt
verhoogd:
• eigen bijdrage van de werknemer f 81, =
(was f. 77, =)
• maximum vergoedingsbedrag f.185, =
(was f. 180, =)
De maximale vaste reiskostenvergoeding bedraagt dan
ook vanaf 1 januari 1995 f. 104, = (was f. 103, =).
Per 1 januari 1995 zijn ook de NS-tarieven verhoogd.
Bij 5 reisdagen per week luiden de maandelijkse
vergoedingsbedragen per 1 januari 1995 als volgt:
9 km
f. 24,
(belast);
10 - 12 km
f. 24, = (onbelast);
13 - 16 km
f. 53, = (onbelast);
17 - 20 km
f. 81, = (onbelast);
21 - e.v.
f. 104, = (onbelast).

Ondanks de personeelsoverschotten waar we nu mee
geconfronteerd worden zullen we acties als deze toch
moeten voeren. De eerder genoemde dubbele vergrijzing noopt ons tot een op de toekomst gericht meerjaren-beleid om in te kunnen spelen op de te verwachten
structurele krapte op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en die voor de gezondheidszorg in het
bijzonder.

Voor part-timers die niet op alle dagen van de week
werken wordt de vergoeding naar rato van het (gemiddeld) aantal dagen per week berekend.

De in maart a.s. op stapel staande imago-campagne
"WE CARE" is nadrukkelijk geen wervingscampagne,
maar heeft als doelstelling dat de deelnemende instellingen aan elkaar laten zien wat binnen hun instellingen
aan beroepen en opleidingen mogelijk is. Er kan zo een
interne arbeidsmobiliteit ontstaan tussen de diverse
werkvelden, waardoor goed gekwalificeerde medewerkers niet voor de gezondheidszorg verloren hoeven te
gaan als ze eens van baan/organisatie willen veranderen.

Voor poolers wordt de vergoeding per maand berekend
naar rato van het aantal dagen waarop is gewerkt.
Kilometervergoedingen

•

De kilometervergoeding voor extra reiskosten
woon- werkverkeer en studiekilometers blijft f. 0,26.
• De kilometervergoeding voor dienstreizen met toestemming van diensthoofd voor gebruik eigen vervoer, en bij een oproep blijft f. 0,67.
• Het maximaal belastingvrij te vergoeden bedrag per
kilometer wordt f. 0,59.
Deze vergoedingen hebben per 01-01-1995 geen wijziging ondergaan.

De kracht van de activiteiten die onder SAG-WB vlag
gevoerd worden is dat zij het produkt zijn van de bundeling van de individuele belangen van de deelnemende instellingen. Hierdoor ontstaat een niet te miskennen
meerwaarde die zal leiden tot een sterkere positie van
de gezondheidszorg op de arbeidsmarkt en indirect
een gezonde samenwerking tussen de diverse gezondheidszorginstellingen in de regio West Brabant.

Dienst POO,

5 januari 1995
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Aan
Betreft

Wij willen u er echter op wijzen, dat elke kiesgerechtigde
slechts een stem bij volmacht mag uitbrengen of laten
uitbrengen.

: alle medewerkenden
: Algemene OR-verkiezingen

Hierbij deel ik u mede, dat er op woensdag 5 april 1995
OR-verkiezingen in het Ignatius Ziekenhuis zullen worden gehouden. Verkiesbaar zijn alle werknemers, die
tenminste vanaf 1 nov. 1994 in dienst zijn van het
Ignatius Ziekenhuis. Kiesgerechtigd zijn alle werknemers, die tenminste vanaf 1 febr. 1995 in dienst zijn van
het Ignatius Ziekenhuis.

Heeft u nog vragen of wilt u in het bezit komen van de
in deze brief genoemde formulieren, dan kunt u zich
wenden tot de volgende leden van de Cie Dagelijks
Bestuur:
Chr. Termohlen Instrumentatietechn. toestel 8613
Noor Baars
Acute Hulp
toestel 8787
Bart Sprengers Kunstniercentrum
toestel 4116
Met vriendelijke groet,
namens de OR
B.J.G.M. Sprengers,
secretaris OR

Hoe kan men zich kandidaat stellen?
Bent u lid van een vak-/beroepsorganisatie, dan moet u
daarmee contact opnemen. Deze organisatie heeft van
1 t/m 22 febr. 1995 de mogelijkheid kandidaten voor te
dragen aan de Commissie Dagelijks Bestuur. Door deze
commissie wordt aan de diverse vak-/en beroepsorganisaties medegedeeld, dat er OR-verkiezingen zullen
gaan plaatsvinden.
Bent u geen lid van een vak-/beroepsorganisatie, dan
kunt u zich persoonlijk kandidaat stellen. Hiervoor dient
u voor 15 maart 1995 een door de OR gewaarmerkte
kandidatenlijst in te leveren bij de Cie Dagelijks Bestuur.
Deze lijst dient te zijn voorzien van 30 handtekeningen
van werknemers. lemand die lid is van een vak-/beroepsorganisatie, mag deze lijst niet tekenen. De kandidatenlijsten zijn vanaf 22 febr. 1995 te verkrijgen bij de
Cie Dagelijks Bestuur. U komt dan op een persoonlijke
lijst te staan.
Ook heeft u de mogelijkheid u samen met andere werknemers op een lijstkandidaat te stellen. Bijvoorbeeld:
• een aparte lijst voor de groep leerling-verpleegkundigen;
• een aparte lijst voor de groep eigenbelang, etc.
Deze groep/groepen dient/dienen ook een door de OR
gewaarmerkte kandidatenlijst in te vullen en voorzien
van 30 handtekeningen in te leveren \Mr 15 mrt. 1995
bij de Cie Dagelijks Bestuur. Een groep dient onderling
de volgorde van de kandidaten op de lijst of te spreken.
Ingeval van ziekte of een andere dringende reden van
verhindering van een kiesgerechtigde werknemer op de
verkiezingsdatum, kan deze werknemer zijn/haar stem
bij volmacht laten uitbrengen. Dit dient te geschieden
middels een door de Cie Dagelijks Bestuur uitgegeven
gewaarmerkt volmachtstembiljet. Deze volmachtstembiljetten zijn vanaf 29 maart 1995 of te halen bij een lid
van de Cie Dagelijks Bestuur.
-1 0-

VOOR U GELEZEN
•
•
•

Wat je weggeeft, verlies je niet.
Geen tijd, kom nou!
Verwacht niet te veel, de ander is ook maar een
mens.
• Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
• Beleefd zijn is geen schande.
• Laat een ander anders zijn/blijven.
• Lachen mag van God.
• Hoe drukker, hoe meer tijd.
• Kruip niet weg, als men je nodig heeft.
• Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar
delen.
• Heel veel dingen zijn overbodig, maar vriendschap
heb je nodig.

GEDICHT
Arbeid rustig en zonder zorgen.
Wat niet gereed komt, is voor morgen.
Houd uw rust altijd in ere.
Aileen een dwaas werkt zich de kelere!

Chicken Gumbo

OP Z'N LEKKERST
amossassmasasstassetwaswagosms

Macaronischotel
met tonijn
Kook 400 gram macaroni gaar in water met zout, laurierblad en 'n snufje tijm. Smelt een klontje boter en fruit
hierin een gesnipperde ui.
Laat een blik tonijn uitlekken en leg de tonijn op de
gefruite ui. Langzaam warm laten worden.
Snij 5 tomaten in piakken en fruit die in olie tot ze zacht
zijn. Snij 1 blikje ansjovisfilets zeer fijn en roer dit door
de tomaten. Op smaak maken met peper, zout en tijm.
Doe de warme macaroni in een schaal.
Leg er eerst de stukken tonijn op en daaroverheen het
ansjovistomatenmengsel.
Bestrooi het tenslotte met gehakte peterselie of bieslook.
Tiny Demarbaix

Boodschappenlijstje
Macaroni
Kruiden
Tonijn
Ansjovisfilets
Ui
Tomaten
Boter/olie

400 gr.
Zout, larierblad, tijm, peterselie, bieslook
1 blikje
1 blikje
1 stuk
5 stuks

Voor de echte koks onder ons
Met canjun-kruiden wordt een kip "trendy.
Licht gevogelte, zoals de kip, leent zich goed om in
cajun-style te worden bereid. Met verschillende cajun
kruiden-mixen is het vrij eenvoudig om een kippetje of
de delen ervan die bijzondere "trendy" smaak te verlenen.
Let er overigens wel op dat een aantal van dergelijke
mixen ook zout bevat, waardoor het niet mogelijk is om
de producten extra sterk te kruiden, omdat ze daardoor
ook extra zout worden. Wel is het mogelijk om aan
dergelijke kruidenmixen zeif wat gemalen piment en/of
chilipoeder of tabasco toe te voegen, waardoor een
gerecht toch als "extra gekruid" kan worden gepresenteerd.

Een bijzonder opmerkelijk gerecht dat met cajun-kruidenmix en gedroogde pimentbessen wordt bereid is
Chicken Gumbo.
Het gerecht lijkt op een maaltijdsoep doch is het niet:
"it's gumbo!"
Voor de bereiding ervan worden kippedelen in een met
gedroogde pepers, pimentbessen en een groot kruidenboeket met veel tijm en laurierblad verrijkte kippebouillon gepocheerd.
Met de gezeefde bouillon en een vrij donkere roux wordt
een bijzonder licht gebonden saus met gefruite uien en
knoflook bereid, waaraan uiteraard cajun-kruiden en in
stukken gesneden okra's en groene paprika's worden
toegevoegd.
De saus laat men een uurtje zachtjes sudderen waarna
men de stukken kip er in warm laat worden.
Het gerecht wordt opgediend in grote kommen, waarin
men eerst wat gekookte rijst schept en die men daarna
voorziet van een royale hoeveelheid Chicken Gumbo
met uiteraard voor iedere gast een deel van de kip.

Eet smakelijk !

Een ander lettertype?

BIT'JES

Op de helpdesk krijgen we weleens de vraag hoe een
bepaald lettertype, ook wel font geheten, kan worden
geselecteerd. Een gewenst lettertype kan echter niet
altijd worden geselecteerd. Dit hangt namelijk of van de
soort en zelfs type printer die u gebruikt. Sommige
printers zijn rijkelijk bedeeld met ingebouwde lettertypen. Andere hebben alleen maar een simpele Courier
aan boord en als u zo'n laatstgenoemde printer heeft,
dan zult u hem voor een beter printresultaat moeten
uitbreiden met extra fonts.

EN
BYTE'JES

Dubbelk/ik

In de volgende medio gaan we verder op de verschillende lettertypen in.

Voor ervaren computergebruikers is het een bekende
handeling: twee keer tikken op de linkerknop van de
muis, niet te snel en niet te Iangzaam, maar in precies
het juiste ritme. Met deze "dubbelklik" wordt een tekstverwerker, spelletje of een ander programma gestart. Al
spelend, werkend en dubbelklikkend kan je de hele
wereld over.

Joke Roks,

Helpdesk

In Medio 11 van December 1994 is een stukje opgenomen over het volgen van cursussen Word Perfect, Plan
Perfect en MS-DOS in de avonduren.

Onder dezelfde naam, Dubbelkiik, brengt RTL5 vanaf
januari een serie televisie-uitzendingen, die voor de
kijker de wereld van de computer moet openbreken.
Geen saaie "typecursus" met allerlei onbegrijpelijke
commando's, maar een boeiende ontdekkingstocht
langs de mogelijkheden van de PC, zoals die wellicht at
bij u thuis staat. Ook voor de kijker met wat meer
computerervaring biedt het programma volop nuttige
informatie.

Medewerkenden die deze prive-cursussen willen volgen, dienen zich zo spoedig mogelijk te melden (via
onderstaand invulstrookje) bij :

Joke Roks, Helpdesk. toestel 8892

Dubbelklik
Naam
is vanaf 1 januari elke zondag van 17.00 tot 17.30 uur te
zien op RTL5. De uitzending wordt de zaterdag daarop
herhaald op hetzelfde tijdstip.
In Dubbelk/ik kijkt u mee over de schouders van ervaren
gebruikers, die u meenemen naar de spannendste
plaatsen op electronische netwerken. U wordt op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op
computergebied: nieuwe processoren, multimediaprodukten, besturingssystemen en randapparatuur. Alles is
erop gericht u een zo duidelijk mogelijk beeld van de
mogelijkheden van een computer en zijn randapparatuur te geven. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe kan
ik een printer optimaal gebruiken? Wat is het nut van
een scanner? Faxen verzenden direct vanuit de computer, hoe gaat dat? Daarnaast kunt u veel verschillende
onderwerpen verwachten, zoals de computer als verleng-stuk van je muziekinstrument en tips en trues voor
de aanschaf van een nieuw systeem. Kijken dus!

Afdeling

Cursus

Voorkeur

: dag / tijdstip (na 15.00 uur)

Handtekening :
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DANKBETUIGINGEN
Uw aanwezigheid, vriendelijke woorden en cadeaus
hebben op ons een diepe indruk achtergelaten: het was
overweldigend en groots om op een dergelijke wijze
afscheid te mogen nemen. Wij hebben een carriere
mogen afsluiten om te gaan genieten van onze preOBU en ach, wie weet, te beginnen aan een nieuwe
carriere op een ander niveau.
U alien wensen wij veel succes en geluk toe bij uw
verdere werkzaamheden en toekomstplannen en misschien, voor een aantal onder u zeker, tot ziens.

De commissie "ReLinie Operatiekamers" wil langs deze
weg zijn dank uitbrengen aan:
• de ReLinisten voor de hoge opkomst;
• d hr. L. Demarbaix voor zijn vele werk voor en tijdens
de relinie;
• de directie voor hun steun aan dit evenement;
• de dames en heren van restaurant en keuken voor
het extra werk, dat de reLinie met zich meebracht;
• de barcommissie voor de uren, dat zij ons van een
natje voorzagen;
• dokter B. Wirtz voor zijn openingstoespraak en
Lisette Baars voor haar uiteenzetting "OK-opleiding
vroeger en nu".
Bedankt!

Ocky Pladet,
Jan Lagendijk

Namens de commissie Reilnie Operatiekamers,

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de jarenlange samenwerking in het Ignatius Ziekenhuis.
Allereerst mijn collega's van de 3de, waarmee ik veertien jaar lang samen heb gewerkt. De artsen en andere
disciplines, waarmee ik in de loop van de jaren werd
geconfronteerd, zeg ik dank. In mijn tijdelijke functie
van waarnemer in de hoofdwacht heb ik heel leuk en
prettig samengewerkt met alle andere afdelingen in dit
ziekenhuis. In deze tijd heb ik weer geleerd om verder
te kijken dan alleen het intensive care wereldje.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle
kaarten, telefoontjes, bloemen en planten, bezoek en
zelfs een leuk flesje wijn!
In tijden van tegenspoed doet dit bijzonder goed. Nogmaals dank mensen!

R. Melaer

Niels Merkx,

stafmedewerker FD

Vervolg na 12 1/2 jaar
Evenals een leder ben ook ik geconfronteerd geweest
met conflictsituaties, maar deze zijn ook altijd weer
opgelost op een goede manier. Na bijna 24 jaar verpleeghuis en ziekenhuiswereld ga ik proberen mijn
uniform aan de wilgen te hangen. Vanaf januari tot april
blijven jullie mij nog frequent als ambulance-verpleegkundige zien, maar vanaf april hoop ik een nieuwe
wending aan mijn maatschappelijke loopbaan te geven.
I k ga dan in Roosendlaal op de nieuwe Gemeenschappelijke Alarmcentrale werken als verpleegkundig centralist. Dit heeft alles te maken met het coordineren van
de ambulance hulpverlening en brandweer hulpverlening.
In april a.s. gaat deze centrale operationeel worden. Tot
die tijd combineer ik mijn ambulancewerk met een
inwerkperiode op deze centrale.
Al degenen, die ik niet meer persoonlijk heb gesproken,
bedankt en het ga een leder goed.
Peter Hartmans,

IC-verpleegkundige, afd. 17
P.S. Tevens wil ik iedereen dankzeggen voor de belangstelling, bloemen, etc. tijdens mijn lange periode van
ziekte.
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Het blijkt dat ik jubileer
Nu voor een tweede keer.
Het wordt vijf en twintig jaar
dat ik in het "Ignatius" zwoeg.
De "troubles" zijn gebleven,
toch kon ik overleven.
Een nieuwe rij patienten
staat steeds weer opgesteld.
lk blijf hen trouw bewaken.
Dat hoort zo bij mijn taken.
Het wordt vijf en twintig jaar,
dat ik me in het "Ignatius" voeg...
Het mooie is nog steeds
het wonderlijk ontwaken,
dat ik van operatie-patienten
geregeld mee mag maken.
Als van die kwarteeuw nu
de balans wordt opgemaakt:
I k ben dankbaar voor het verieden
en aangesterkt, niet moegestreden
voor de toekomst.
Frangoise van Eijl.

OK

SAMEN OP VAKANTIE,
GA JE MEE?

UW VOORNEMEN VOOR 1995 ?

Van de Stichting Werken Den Haag ontvingen wij wederom een verzoek tot plaatsing van een oproep voor
vnjwilligers ter begeleiding van gehandicapten bij vakantie-activiteiten.

VRIJWILLIG OP VAKANTIE
Steeds meer lichamelijk gehandicapte mensen gaan
individueel op vakantie. Met name jongere gehandicapten kiezen voor een individuele vakantie-op-maat in
plaats van de overbekende groepsvakanties. Voor de
begeleiding van deze reizigers zijn echter veel vrijwilligers nodig.
Veel gehandicapte mannen en vrouwen kunnen moeilijk alleen op vakantie. Alhoewel in Nederland wijkverpleging in de vakantieplaats bereid is de nodige zorg te
verlenen, blijft de dagelijkse ondersteuning een probleem. Gehandicapte reizigers in het buitenland kunnen over het algemeen geen beroep doen op professionele ondersteuning.
Gehandicapte mensen kunnen voor vakantiebegeleiding terecht bij de Stichting Werken in Den Haag. Deze
Stichting bemiddelt voor individuele reizigers. Vrijwilligers uit het hele land kunnen zich voor begeleiding
beschikbaar stellen. De Stichting Werken zoekt voor
elke reiziger een geschikte vrijwilliger. Hierbij spelen
elementen als leeftijd, woonplaats en hobby's een belan
grijke rol.

Tekorten
Door de sterk toegenomen aanvraag voor bemiddeling
dreigt er een probleem te ontstaan. Het aantal vrijwilligers houdt geen gelijke tred met het aantal reisaanvragen. De Stichting Werken is daarom op zoek naar
nieuwe, enthousiaste vrijwilligers, die zin hebben in een
aparte vakantie. Specifieke deskundigheid is niet vereist, maar uiteraard zijn verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en andere werkers in de gezondheidszorg
meer dan welkom. Ook leerlingen vanaf twintig jaar
worden graag als vrijwilliger-vakantiepartner begroet.
Voor meer informatie is de Stichting Werken te bereiken
op:
Lange Voorhout 48
2514 EG Den Haag
Telefoon: 070 - 3649920
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Er was eens een vrouwtje, dat zichzelf voorbij liep. En
dat is een heel erge ziekte.
Als ze 's morgens opstond, dacht ze aan de middag.
En als ze 's middags aan tafel zat, bedacht ze wat ze
's avonds zou eten. En als ze dan eindelijk 's avonds
naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de
volgende dag allemaal zou gaan doen.
Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de
mensen zeiden: "Die loopt zichzelf voorbij
, die
vergeet te 'even!"
Het vrouwtje sprak ook de hele tijd in zichzelf. Om met anderen te praten, daar had ze
gewoon geen tijd voor. Ook dat hoorde bij
haar ziekte. En weet je wat ze zei?
"Ik moet nog even
Laat ik gauw even
lk kan nog net even

Nu was er in dat land een dokter, die zeer
wijs was. Toen hij dat vrouwtje zag en zo
hoorde praten, zei hij: "Beste mevrouw, u
bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeen."
"Zeg het me maar gauw, dokter", zei ze. "I k
moet nog vlug even
"Zie je, daar heb je het weer", zei de dokter.
"Jij bent zo haastig, jij laat telkens de L
liggen."
"Wat laat ik liggen?" vroeg ze.
"De 11, zei de dokter. "Zet de L steeds voor
EVEN."
"Goed dokter, ik zal het doen", antwoordde
ze en weg was ze weer.
Maar telkens als de de "If voor "EVEN"
zette, schrok ze zich dood:
lk moet nog "L'even
Laat ik nog gauw "If even
lk kan nog net "L'even

SPORT NA WERKTIJD

VALENTIJNSDAG
Binnenkort -14 februari as. - Is het weer Valentijnsdag.
Hier in Nederland stuurt men elkaar - op kleine schaal
en vaak anoniem - kaarten of presentjes. Hoe dit gebruik is ontstaan is niet overbekend.

BE MY
VALENTINE

Volgens de Van Dale hebben er twee heiligen bestaan
met deze naam. Beiden worden herdacht op de 14de
februari, de dag die als voorloper van de lente wordt
aangezien.
St. Valentijnsdag is in Engeland en Schotland de dag
waarop goede bekenden elkaar een wenskaart of een
klein presentje sturen.

In een encyclopedie vonden we nog het volgende:
Valentinus (3de of 4de eeuw)
Heilige die in Midden-Italie werd vereerd, maar over
wiens identiteit geen zekerheid bestaat. Hij was priester
te Rome of (waarschijnlijk) bisschop van Terni. Hij werd
patroon tegen vallende ziekte, mogelijk op grond van
de naam Valentinus (lat. valere = gezond, sterk zijn).
Zijn feestdag (14 februari) werd bekend als de vooral in
Angelsaksische landen gevierde Valentijnsdag.
Dus als je een Valentijnskaart of -cadeautje ontvangt,
kun je toch op z'n minst gaan fantaseren over een stilie
aanbidder/aanbidster. Misschien een idee voor de komende maand?

BALKJE

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

Met wie kan ik meerijden?
ik woon in Geertruidenberg en zou graag met een
ziekenhuiscollega meerijden. I k werk 5 dagen per week,
geen onregelmatige diensten. Jessica van der Heijden,
secretaresse Orthopeden, toestel 8826.
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WIST JE DAT
de AEROBIC's BODY SCULPTING al geruime tijd
actief is?
• wij elke maandag en dinsdag deze sport beoefenen?
• wij niet alleen springen?
• wij ook oefeningen voor rug-, buik- en beenspieren
doen?
•

jij er ook bij kan komen door gewoon mij (Maureen)
op te bellen, toestel 8033 PAL en de eerstvolgende
lesdag langs te komen bij Fysiotherapie, oefenruimte
begane grond West.

Nog een heel gezond en
sportief 1995
namens Maureen de Vries,
AEROBIC's

GESLAAGD
Voor het diploma:
ISW middle management
Louis Akkermans

17 december 1994
Groepshoofd TA / TD

Certificaat :
Beleidsontwikkeling AZ
Charles Martens

2 december 1994
Hoofd Amulante Zorg

De vrijwilligers van het UW wensen
bestuur en medewerkers
een Gezond en Zonnig 1995 I
Medewerkers UW

De Beste Wensen
voor bestuur en alle medewerkenden
van het Ignatius Ziekenhuis
De Ondernemingsraad

Namens alle medewerksters
wensen wij u

.00

ANTOINE
T

een Gelukkig en Gezond 1995
'n Beetje thuis

De

AMBULANTE ZORG
wenst iedereen een

Amu

ZANT 1995 toe!

Alle medewerkers een Prettig Nieuwjaar
en een Gezond 1995 toegewenst.
De Barcommissie

Een Gelukkig Nieuwjaari
wordt u toegewenst door
Kapsalon Janny
Schoonheidssalon Vanessa
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't ziekenhuis.

•

GOEDE VOORNEMENS

•

Wat dacht u van de volgende goede voornemens voor het nieuwe jaar?

•

•

lk zal

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

niet meer denken dat de zaken wel goed gaan,
maar me inprenten dat niets vanzelfsprekend is.
lk zal werken werken in het besef dat als ik morgen
weg ben er overmorgen een ander op mijn plek zit,
of erger, er helemaal geen vervanger komt.
lk zal meer aandacht gaan schenken aan mijn mensen in plaats van aan mijn produkten.
lk zal attent worden op voorvallen bij collega's en
relaties en ze meer benaderen met informele telefoontjes en aardige briefjes.
lk ga voortaan meer of op mijn gevoel, omdat ik
heb dat ik het daarmee toch
vaak genoeg
bij het rechte eind heb.
lk zal eens kijken of mijn werk wel goed georganiseerd is als ik er weer bijna elke avond mee bezig
ben, in plaats van me te koesteren met het gevoel
dat ik heel belangrijk ben, omdat ik het heel druk
heb.
lk zal me bij elk investeringsvoorstel voortaan afvragen of ik het ook zou doen, als ik er eigen geld in
zou steken.
lk zal me bij elke organisatorische discussie concentreren op het doel en permitteer me geen enkele
vooringenomenheid als het om de middelen, mensen en structuren gaat.
lk zal me in gesprekken over andere mensen zwijgzaam opstellen en elk stellig oordeel in twijfel trekken.
lk zal me bij iedere nieuwe klus afvragen of een
ander het misschien beter, sneller of goedkoper kan
doen en - als dat zo is - suggereren dat die ander
er meer voor in aanmerking komt., dan wel eerst
eens met die ander gaan praten of die me kan
helpen of advies geven.
lk zal - als iemand me vraagt: hoe gaat het? - nooit
meer antwoorden: druk, druk!
lk zal bij iemand die veel praat over vroegere prestaties, voor -Ian meer argwaan koesteren.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

lk zal serieus gaan kijken of ik mijn mensen meer
werk thuis kan laten doen, zodat ze minder vaak de
overvolle wegen op hoeven.
lk zal minder memo's schrijven en meer mondeling,
van persoon tot persoon, communiceren.
lk zal niet gerriteerd raken als iemand me niet
meteen begrijpt, maar mijn verhaal nog eens rustig
en begrijpelijk overdoen.
lk zal vaker bij mijn medewerkers denken: probeer
jij dat zelf, in plaats van alles voor te kauwen of het
gauw zelf te doen.
lk zal me er nu heel strikt aan houden, dat ik complimenten aan iemand in de groep geef (of herhaal)
en kritiek op iemand alleen onder vier ogen spui.
lk zal iedere werkregel die ik mijn mensen voorschrijf ook op mezelf toepassen en daarbij roomser
dan de paus zijn.
lk zal mijn mensen regelmatig vragen of ze misschien ook lets anders zouden willen doen, in plaats
van te denken, dat ik iedereen zoveel mogelijk moet
vastpinnen op datgene wat hij of zij op dat moment
goed doet.
lk zal voortaan vanaf het prilste stadium beleidsideeen bespreken met mijn medewerkers, in plaats
van er alleen op te broeden totdat ik een afgerond
plan heb.
lk zal niet meer denken dat de auto het enige
vervoermiddel is.
lk zal meer tijd nemen om boeken over mijn vak te
lezen.
lk zal mij nog meer dan vorig jaar verplaatsen in de
klant.
lk zal een fout die een van mijn mensen maakt meer
gaan zien als een winstpunt dan als een verliespunt.
lk zal meer gaan letten op de informele processen
in mijn organisatie dan op de formele processen.
lk zal voortaan gewoon zeggen dat ik het niet weet,
als ik het niet weet.
I k zal minder praten en meer luisteren.
Het moeilijkste goede voornemen: ik zal mijn goede
voornemens voor het nieuwe jaar openlijk tegen
mijn mensen vertellen.

Sander Wieringa,
(Uit: FEM, 7 jan. 1995)
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pERSONALIA

Y.M.J. Oerlemans-Kling
laborante hart-vatenkamer

1 december 1994

G.M. van der Zande
1 december 1994
analiste klinisch chem. laboratorium

MEDEWERKERS UIT DIENST
J. Lagendijk
ziekenhuishygienist

1 december 1994

O.A.M. Pladet
sterilisatiedeskundige

1 december 1994

GEBOORTEN

M.R. Tiggelman
1 december 1994
verpleegkundige roulantenpool KZ
B.M. van der Heijdt
apothekersassistent
R. Schalken
personeelsadviseur POO

8 december 1994

15 december 1994

H.H.A.F.M. Bakx-Audenaerdt
functielaborante

1 januari 1995

S.A.M. Beerens
functielaborante

1 januari 1995

P.A.M. Daems-van Engelen
voedingsassistente

1 januari 1995

B. van Ling
adviseur trainer POO

1 januari 1995

A.J.M.V. Quadvlieg
radiodiagn. laborante ro-afdeling

1 januari 1995

ARJAN
8 december 1994
Zoon van Hans en Corrie van Rijzingen-van Velthoven, klinisch fysiotherapeute
RUUD
20 december 1994
Zoon van Ralph en Marieke Heer-Agterberg,
analist klinisch chemisch laboratorium
23 december 1994
ROSA
Dochter van Chrit en José van Ewijk-Verstijnen,
laborante hart-vatenkamer
NIEK
25 december 1994
Zoon van Cees en Ineke Voermans-Aarts,
secretaresse hoofd Facilitaire Dienst

A.G. Vergeer
1 januari 1995
medewerkster rontgenadministratie

YAELA
28 december 1994
Dochter van Peter en Annemarie Bosman-Jongerius,
verpleegkundige unit 32
DANIELLE
30 december 1994
Dochter van Pierre en Kitty Peeters-Kayser,
medewerkster huishouding

MEDEWERKERS IN DIENST
J.P. Griffioen
1 december 1994
AGNIO poli inwendige geneeskunde

1 januari 1995
GUUS
Zoon van Richard en José van Koppen-Verdaasdonk,
organisatorisch hoofd polikliniek urologie

1 december 1994
J.P.J. van der Heyden
secretaresse specialist poll orthopedie
1 december 1994
S.J.A.A. Hoogbergen
adm. medewerker Ambulante Zorg
A.W. Joosen
medewerker vervoer

1 december 1994
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PLEZIERIGE SFEER BIJ
BOWLING TOERNOOI DIO

ACTIVITEITEN

Op 18 november 1994 vond weer het jaarlijks Ignatius
Bowl ing-Toernooi plaats in de Nassau Bowling te Breda.
Niet minder dan 22 teams streden voor de eerste of
Iaatste plaats (poedelprijs).
De strijd om de eerste plaats ging ook nu weer tussen
het KCL en de Anesthesie. De strijd om de poedelprijs
ging tussen de winnaar van 1993 Unit 58 en Unit 43. Met
veel leed deed Unit 58 uiteindelijk de Bowlingkegel over
aan Unit 43.
Net als vorig jaar werd dit jaar de eerste prijs behaald
door het team van de Anesthesie. Mede door het optreden - deze avond in de Bowling - van Arie Ribbens (bij
Hoevelaken linksaf) was de sfeer deze avond erg gezellig.
De einduitslagen van dit zeer geslaagde Ignatius Bowlingtoernooi volgen hieronder:

GROOT GEZONDHEIDS
CARNAVALSBAL 1995
In het Turfschip te Breda,

aanvang 20.30 uur

met medewerking van de Carnavalskapellen:
't Zooike

Ongeloofeloos
Get Blauw
Ontroerentgoet
Carnavalsdisco
met bezoek van Prins Clskus van ut Kielegat en Prins
Nikkelus van ut Aogje.
Tevens een optreden van het feestduo van Nederland

"DE DEURZAKKERS".
Kaarten verkrijgbaar vanaf 9 januari op het postkantoor
in de vide. Bij iedere kaart een gratis concumptie. Onbeperkt aantal kaarten mogelijk.
DIO-leden f. 2,50.
Niet-leden f. 5, — .
DIO-bestuur

SIZO TE KLEIN BIJ KERSTBINGO
De Bingo-hoofdprijs - een weekend Scheveningen heeft er beslist voor gezorgd, dat de SIZO tijdens de op
16 december gehouden Bingo-avond bijna uitpuilde.
De avond, die om 20.00 uur zou beginnen, startte pas
een kwartier later, omdat het DIO-bestuur steeds tafels
en stoelen moest blijven bijzetten.
Niet minder dan 175 mensen hadden toen een plaatsje
gevonden in de gezellige ontmoetingsruimte.
Aan het eind van de avond konden dan ook weer velen
tevreden huiswaarts keren met een leuke prijs of lets
voor de Kerst rijker.
Voor het DIO-bestuur een waardige afsluiting van een
bijzonder goed verlopen verenigingsjaar.
Dit jaar is nog maar net begonnen, maar op 22 december 1995 is er weer een Kerstbingo!
DIO-bestuur
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Nr.

Afd.

Team

Punten

1

Anesthesie

1

1.469

2

Klin. lab.

1

1.439

3

OK

1

1.383

4

Apotheek

2

1.256

5

Sterilisatie

1

1.237

6

OK

2

1.228

7

DFI

1.204

8

Vervoersdienst

1.147

9

POO

1.119

10

Bloedafname

1.116

11

Unit 41

1.092

12

Unit 47

1.061

13

Klin. lab.

2

1.054

14

Anesthesie

2

1.040

15

Apotheek

1

1.039

16

Sterilisatie

2

1.028

17

Unit 46

1.017

18

Unit 42

1.005

19

Huishouding

. 999

20

Unit 33

. 990

21

Unit 58

. 978

22

Unit 431

. 955

Ignatius Ziekenhuis

Revalidatiecentrum Breda c Ziekenhuis De Baronie

Pasteurziekenhuis
3

Heeft u de kraut al gelezen?
0

12 weken tang

Verpleeghuis ABGcStichting Gasthuis St. Joseph

De Blauwe Kamer

O

o

vanaf 6 januari iedere vrijdag in

De Stem,
catern Surplus
en zaterdag in het

Brabants Nieuwsblad

GW
Ervaringen en interviews
van en met uw collega's over de meest
uiteenlopende onderwerpen!
Agenda van de grootse
slotmanifestatie op 25 maart a.s.
in 't Turfschip to Breda.
Jamlerlai as

yiaqes!jg synisaupozJan ua -Faalcuan (1) uazAnquam
Zie interview Frank Staal, (Gezondheidszorg in beweging), pag. 8

epnl smtiaaalcuan
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