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tot het bestuur van het ziekenhuis met een aansprakelijkheidsstelling.
Nadere informatie over de wetgeving is verkrijgbaar bij
het bestuurssecretariaat.

NIEUWE WETGEVING:

Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst
(WGBO)

mw. mr. Fieke Ammeraal,
bestuursassistent

Doel van de wetgeving:

NU STRAKS EN DAN ...

De WGBO legt de wederzijdse rechten en plichten van
de patient en hulpverlener vast. Deze rechten vloeien
voort uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De nieuwe wet heeft tot doel de positie van
de patient in de gezondheidszorg te versterken en
treedt per 1 april a.s. in werking.

nu is wat was
ging gaat komt on
maakte maakt zal maken
en deed doet zal doen
hetgeen dat moest
moet zal moeten om
to krijgen hebben houden
wat we hadden hebben willen
zullen en zouden moeten
willen hebben gedaan
on nog zullen doen

Is de wetgeving voor ons ziekenhuis van belang?
Aangezien in ons ziekenhuis dagelijks enorme aantallen
overeenkomsten tot geneeskundige behandeling worden afgesloten, is de wetgeving terdege van belang
voor ons. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie
tussen arts en patient, waarin zoveel als mogelijk overlegd wordt en beslissingen worden genomen op basis
van gelijkwaardigheid.

invoelbaar is dat we
zien voelen
vatten denken over
gedachten gezegden gesprekken
uitspraken gevoelens ideeen
over hoe het ontstond
is zal moeten zijn
speelde speelt en altijd
zal blijven meespelen

Wat zijn de centrale thema's in de wetgeving?
Centraal staat de informatieplicht van de hulpverlener.
Wanneer de patient dat veriangt, moet de hulpverlener
de informatie op papier zetten. Op de informatieplicht
bestaat een uitzondering in die zin, dat de hulpverlener
geen informatie behoeft te verstrekken als dat zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare psychische belasting voor de patient.
Een ander belangrijk element is het toestemmingsvereiste: voor iedere medische behandeling heeft de hulpverlener toestemming van de patient nodig. lndien het
gaat om een verrichting die niet ingrijpend is, dan mag
de toestemming els gegeven worden verondersteld.

nodig was is en
zal altijd zijn
informatie gegevens
om to denken spreken over
vooraf tijdens achteraf en weer
opnieuw met denkers weters
van en over het huidige
en toekomstige nu

Is de wetgeving ook van toepassing op kinderen?

beleid is luisteren
kijken evalueren
weten denken voelen
willen moeten alleen en
samen kiezen beslissen
luisteren kijken en
obnieuw evalueren
om to !even werken
functioneren vragen
aanbieden het beter to doen

Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf een behandelingsovereenkomst aangaan. Voor kinderen tussen
de 12 en 16 jaar beslissen zowel ouders als kinderen.
In een conflictsituatie kan het kind het laatste woord
hebben, mits er sprake is van een situatie waarin het
kind de verrichtingen weloverwogen blilft wensen.
De wet regeit ook cc centrale aansprakelijkheid. wat
houdt dat in?
De patient hoeft niet moor uit to zoeken wie precies de
schade heeft veroorzaakt. De patient kan zich wenden
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lk kan wel gaan zitten treuren over de minder goeie
momenten in mijn leven en ik kan gaan zitten broeden
op zaken die fout gingen of me gaan zitten opvreten
over de minder sympatieke lui die ik weleens tegenkom.
Maar dat is toch allemaal verspilde energie! lk word er
al moe van als ik er aan denk.

Mijn naam is
0$$£ESSINNSSMENS33SEMSWOMM38g

Rinus v.d. Broek
(54)

Natuurlijk ben ik ook weleens boos of verdrietig maar
over het algemeen ben ik toch niet van plan daar erg
veel tijd in te steken. Nee hoor, laat mij maar lekker
prullen in de tuin en zorgen voor mijn vogels, laat mij
maar genieten van de goeie kant van de medaille. En
mocht ik er weleens de pee in hebben dan is er altijd
mijn vrouw nog die me de goede richting opduwt door
me, ik zeg maar wat, te wijzen op de prachtige herfstkleuren buiten.

groepshoofd beddencentral e/
linnen en kieding

Muziek:
Grootste
hekel aan:
Eten:
Uitgaan:
Hobby:
Land:
Tijdschrift:
Boek:
Krant:
Man:
Vrouw:
Drank:

nederlandstalig
liegen
asperges
met mijn vrouw en een bevriend echtpaar
een dagje uit
tuinieren, vogels houden, wandelen, fietsen
Nederland
Wereld Natuur Monumenten
streekromans
De Stem
mijn schoonvader
mijn Jo
iedere avond twee jonkies

Weet je trouwens dat

lk ben heel tevreden met mijn bestaan, ik koester de
mooie momenten in mijn leven on de minder mooie
kunnen van mij een oplawaai krijgen!

En geeft dan nu maar het woord aan
Ad CloIn, medewerker Planning & Control.
Hanneke Kuijpers

VANAF HEDEN TE KOOP
Blanco enveloppen in drie verschillende maten, natuurlijk op het postagentschap.

ik eigenlijk best een rijk leventje heb? I k vind dat ik echt
in mijn handen mag knijpen: het gaat thuis allemaal
goed en ik ga fluitend naar mijn werk. En dan heb ik ook
nog eens drie fijne kinderen en een kleinkind om op te
vreten.
Er zijn dagen dat mijn vrouw en ik ons weleens afvragen
waaraan we dat toch allemaal verdiend hebben. Het is
weleens beangstigend zo goed als het ons gaat.
We hebben natuuriijk ook onze zorgen gehad. Zeker in
de tijd dat de kinderen opgroeiden en gingen puberen.
Toen hebben ze ons menige grijze haar bezorgd. Toch
hebben wij van hun weg naar volwassenheid ook veel
geleerd.
En als ik nu, op mijn vierenvijftigste, eens terug kijk, kan
ik niet anders zeggen dan dat het leven aardig voor me
is geweest.
Misschien dat dat ook te maken heeft met mijn
levenshouding. lk ben over het algemeen best een
positief ingesteld mens. En zo zit mijn vrouw ook in
elkaar, we genieten van vandaag en we zien wel wat de
dag van morgen ons brengt.
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Voor de filatelisten onder ons : op 28 februari komen er
weer nieuwe postzegels uit in het teken van het jaar van
de film. Waarde: f. 0,70, f. 0,80, f. 1, — en f. 1,60.
Kom eens langs voor een uitgifte-agenda voor 1995.
Altijd handig een telefoonkaart op zak. Ze zijn te koop
vanaf f. 5, , f. 10, — en f. 25, —
Tot ziens op het postagentschap.
Ludo van der Veeken

RAMADAN 1995
Van 1 februari tot 3 maart zal voor de in Nederland
wonende en werkende moslims de vastenmaand Ramadan plaatsvinden.
Gedurende de vastenmaand Ramadan, de negende
maand van de Moslim kalender, is het een plicht voor
alle volwassen moslims te vasten van de eerste dageraad tot zonsondergang. De vastendagen zijn in de
zomer dus veel langer dan in de winter.
In de praktijk betekent dit, dat de gelovige moslim zich
gedurende 29 of 30 dagen per jaar tussen de eerste
dageraad en zonsondergang onthoudt van eten, drinken en geslachtsverkeer.
Moslims vasten om het welbehagen van God te winnen
en om een religieuze plicht te vervullen, waardoor ze
hopen gezegend te worden.
De openbaringen van de Koran zijn in de maand Ramadan begonnen en de Koran is een levensgids voor de
mensheid.
De Koran wordt dan ook veel gelezen in de maand
Ramadan en er worden extra nachtelijke gebeden verricht.
Ondanks het feit dat u zelf mogelijk een ander geloof
heeft of misschien helemaal niet leeft volgens een bepaalde overtuiging, doen de Moslims in Nederland een
dringend beroep op uw begrip en medeleven.
De regels en gebruiken gedurende de Ramadan kunnen echter het genezingsproces van een gelovige moslirn-patient vertragen of zelfs stilleggen. In een enkel
geval kan de gezondheid van een patient er zelfs door
in gevaar worden gebracht.
Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een patient overdag
niet meer de voorgeschreven medicijnen inneemt; een
injectie weigert; zich niet aan de voorschriften van een
onderzoek houdt of dieetvoorschriften niet meer opvolgt. Tandheelkundige behandeling en de verzorging
van het gebit blijven tijdens de Ramadan belangrijk.
Na een zorgvuldig gemaakte afweging tussen uw
medische verantwoordelijkheid en de religieuze
plicht van de moslim-patient kunt u, met het nodige
respect, hem of haar adviseren om op een andere wijze
aan de religieuze verplichtingen te voldoen.
De Koran-teksten die deze mogelijkheid van uitzondering op de vastenplicht beschrijven, vindt u bijgaand
afgedrukt. Bij rnisverstanden of andere problernen kunt
u het beste een religieuze contactpersoon, zoals een
,oca" of een marn" inschakelen.

Op 3 maart zal de feestdag van het verbreken van de
vasten plaatsvinden, een van de belangrijkste moslimfeestdagen (de gegeven data zijn afhankelijk van de
maanstand).
Wij hopen van ganser harte dat u met het bovenstaande
rekening wilt houden.

Het vasten tijdens de Ramadan regels voor zieken
Wij begrijpen heel goed dat u in de Ramadan aan uw
religieuze plicht wilt voldoen door te vasten. Maar op dit
ogenblik bent u ziek of staat u onder medische behandeling.
De dokter of specialist heeft heel goed overwogen wat
voor uw gezondheid belangrijk is. Ook andere werkers
in de gezondheidszorg, zoals dietist, (wijk)verpleegkundige of de tandarts, kunnen daarover beslissen.
Daarom raadt hij of zij u met klem aan om datgene wat
hieronder aangekruist is op to volgen (de vastendagen
kunt u, als dat mogelijk is, later inhalen).

ri
❑
❑
❑
❑

het is noodzakelijk voor uw gezondheid dat u overdag uw dieet blijft volgen;
het is noodzakelijk voor uw genezing dat u overdag
uw medicijnen blijft innemen;
het is noodzakelijk dat u de voorschriften van het
onderzoek zorgvuldig opvolgt;
als u borstvoeding geeft is het belangrijk voor uw
gezondheid dat u overdag voldoende blijft drinken;
voor het behoud van een goed gebit is het belangrijk dat ook tijdens de Ramadan de tandheelkundige behandelingen en de verzorging van het
gebit gewoon doorgaan. Hierbij hoeft u namelijk
niets door to slikken en komt ook niets in het
lichaam terecht.

Kruis deze voorschriften ook aan in de Turkse of
Arabische tekst 111 Hifi ,
De bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de voigende "soera" in de Koran, wetteksten en overlevering•
Het is tijdens de maand Ramadan, dat de Koran werd
geopenbaard als leidraad voor de mensen en als bewijs
van leiding en onderscheid. Dus, wie de maan heeft
gezien, dat hij vaste !
En wie ziek is of op reis, dat hij dan andere dagen telt.
Allah bedoelt het goed met u en wil u het niet moeilijk
maken, wel dat u het aantal dagen volbrengt en de
grootheid van Allah belijdt omdat Hij u geleid heeft.
Misschien zult u dankbaar ziin (soura Al-Bagarah, vers
185).

Ten eerste:

GESLAAGDEN

aan wie het is toegestaan de vasten te verbreken zonder
de verplichting tot inhalen van de vasten achteraf, zijn
de volgenden:
* de oude man,
• de oude vrouw,
* en de zieke op wiens genezing geen hoop bestaat.

Diploma ROntgenlaborant
Miranda Heeren,
Monique Swolfs,

Het is aan alien slechts toegestaan de vasten te verbreken indien dat voor hen een te zware belasting zou
betekenen. Als compensatie voor deze vrijstelling verdient het voor hen aanbeveling om voor elke dag dat zij
niet vasten een van de arme lieden van het land te
voeden met zoveel als voor hen dagelijks voldoende is.
Ten tweede:
degenen aan wie het is toegestaan de vasten te verbreken met echter de verplichting tot inhalen zijn de volen de zieke op wiens herstel gehoopt mag
genden•
worden. Bij deze vergunning tot het verbreken van de
vasten bestaan twee regels:
1. hij mag de vasten verbreken met echter de verplichting tot inhalen na zijn genezing, indien het vasten
tijdens zijn ziekte voor hem een zware beproeving
zou zijn, of de ziekte zou verergeren of het herstel
zou vertragen.
2. hij moet de vasten verbreken met echter de verplichting tot inhalen na zijn genezing, indien er door
oorzaak van het vasten levensgevaar zou ontstaan
of indien er buitengewoon grote schade aan zijn
gezondheid toegebracht zou worden: hierbij moet
worden afgegaan op ervaring, de heersende opinie
of de mededeling van een betrouwbare arts (Sahih
Al-Boechari en Sahih Al-Moeslim).
I bn Umar maakte een kledingstuk nat en sloeg het over
hem heen terwijI hij vastte.
Ibn Abbas zei: er steekt geen kwaad in dat men voedsel
uit de kookpot proeft en wat er verder in zit.
En Hassan zei: er steekt geen kwaad in dat men de
mond met water spoelt en de mond verfrist als men vast
(overlevering).
Voor nadere informatie en inlichtingen:

Bureau Voorlichting Gezondheidszorg
Buitenianders
Postbus 8, 3500 CB Utrecht.
telefoon: 030-971144

Getuigschrift Klantgericht werken februari 1995
Agnes Achterberg,
bed rijfsbureau
analyse aanmelding
Loes van Dorst,
rontgenafdeling
Mary St. Nicolaas,
poll dermatologie
B. Doemar- Katumara,
poll gynaecologie
C. Nuyten v.d. Berg,
poll mondeheelkunde
J. Snelders-Maas,
poll neurologie
D. Szatmari Szabo,
poll urologie
Y. Borburgh - den Ridder,
poll dermatologie
V. van Genk,
afspraakcentrum
Yvonne de Ridder,
Sylvia Pieters,
afspraakcentrum
M.L. Jacobi,
nucleaire geneeskunde
Mayke Daalmans,
poll oogheelkunde
J. Mous - de Vooght,
poll KNO
Angelique van der Keay,
afspraakcentrum
Jolanda Takx-de Wildt,
afspraakcentrum
Marlien Riemslag,
poll KNO
I. van Anrooy-Koks,
poll gynaecologie
Nel Evers,
functie-afdeling
H. Versteeg,
poll mondheelkunde
G. Hendrickx-Haverkort,
poll cardiologie
W. van Hooydonk-Boot,
poll dermatologie
J. Vissers,
analyse-aanmelding
Ph. Schneider- de Leuw,
poll dermatologie
M. van Rosmeulen-Stoopen,
poll orthopedie
P Verswijver,
poll longgeneeskunde
Ria Bugaj,
poll chirurgie
J. van de Berg,
poli mondheelkunde
D. Jansen-Bus,
rontgenafdeling
Ineke Geerts,
poll inwendige geneeskunde
Linda van Rooij,
functie-afdeling
E. de Bel- Pijnacker,
afspraakcentrum
Ineke Freni- van Gool,
afspraakcentrum
S. Blom-Korsmit,
afspraakcentrum
Margaret Schonewille,
afspraakcentrum
A. de Jong,
poll urologie
A. Zoetmulder-Ecaubert,
functie-afdeling
F Martens,
afspraakcentrum
D. Cuisinier,
poll orthopedie
D.Wetzels- van Reeden,
poll dermatologie
Rosita Buldeo Rai,
poli inwendige geneeskunde
M. Poell-Peeters,
rontgenafdeling
Bep Voets- van Rosmalen, poll kindergeneeskunde
E. Steal,
poli neurologie
Opleiding Acute Huip
Angelique Marijnissen
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december 1994
rontgenafdeling
rontgenafdeling

13-02-1995
Acute Hulp

Adviesprijzen
ongewenste intimiteiten

OP Z'N LEKKERST
NSIESUMMMISSEMMIMISM/SS

met ingang van 1 januari 1995
1.
2.
3.
4.

GEVULDE BOTERKOEK

5. Kus voor verjaardag
6. Kus, zomaar als verrassing
7. Kus, vol op de bek
8. Kus, langer dan 5 minuten
9. Hand op de borst (per ongeluk)
10. Hand op de borst (niet per ongeluk)
11. Hand op bil
12. Kneep in bil
13. Nonchalant de hand laten
slingeren
14. Het ontdoen van kleding
15. Het doen
16. Het doen op bureau van chef

BOODSCHAPPENLIJST
Zachte boter
Basterdsuiker
Ei
Vanillesuiker
Bakmeel zelfrijzend
Amandelspijs
Citroen

f. 10, —
f. 15, —
f. 20, —
f. 25, —

Aai over de bol
Hand op de schouder
Adem in de nek
Wang tegen wang

300 gr
225 gr
1 stuk
1 zakje
325 gr
200 gr
1 stuk

Roer de zachte boter met basterdsuiker, eierdooier en
vanillesuiker. Zeef het bakmeel erbij en kneed het snel
tot een glad deeg. Laat dat 1 uur rusten. Meng de
amandelspijs met citroensap en geraspte citroenschil.

17. Dubbelzinnige opmerking
18. Met de ogen uitkleden
19. Kwijlen bij binnenkomst
korte rok
20. Bestellen van Kama Sutra
als vakliteratuur

Bestrijk een boterkoekvorm met boter en bekleed de
vorm met de helft van het deeg. Verdeel daarop de
amandelspijs en dek het of met de rest van het deeg.
Bestrijk de taart met losgeklopt eiwit, schuif de taart in
een matig warme oven (175 C) en laat de koek bruin
worden in 20-25 minuten.
Neem de koek uit de vorm als hij half is afgekoeld.

gratis
f.
5, —
f. 75, —
f. 275, —
f. 350, —
f. 500, —
f. 750, —
f. 1.000.

f. 800, —
f. 1.750, —
f. 5.000. -onderling
overleg
f. 10, —
f. 50, —
per kledingstuk
f. 150, —

Genoemde bedragen dienen binnen twee weken te
worden voldaan.

DANKBETUIGING
TIP
Langdurig ziek zijn valt echt niet mee, vooral als je te
maken krijgt met wat tegenslagen, maar gelukkig, ik
ben er weer bovenop.

U kunt de boterkoek ook ongevuld bakken. Verdubbel
dan de hoeveelheid vanillesuiker of vervang die door
geraspte citroenschil.
U kunt ook kleine boterkoekjes maken.

Daarom wii ik iedereen hartelijk bedanken voor
• de goede verzorging die ik kreeg op unit 36-37:
• de vele telefoontjes, bezoekjes, kaarten en blocmen.

GRATIS

Al deze dingen bevorderen ook je genezingsproces,
dus nogmaals hartelijk dank.

Buro-onderlegbloks (om op te schrijven) of te halen
zolang de voorraad strekt - bij :

Liesbeth Daalmans,
hoofd huishouding

afdeling Inkoop
(1 ste etage, Zuid 82).
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WIE

BALKJES

was

WIE?

Te koop
Originele Opel wieldoppen, 4 stuks prijs f. 50, -. Te
bevragen toestel 8126 (rOntgenadministratie, Tonny).

Op de voorpagina van Medio jan. '95 bevonden zich
een aantal jeugdfoto's van redactieleden. Een aantal
mensen heeft enthousiast gereageerd op deze grap en
hieronder volgt een bloemlezing van enkele slagzinnen.
Acht eeuwig jeugdige redactieleden
• ... hebben zo te zien veel geleden.
Ze zijn toch wel tevree,
want het valt ook (niet) mee,
hun kracht aan de Media te besteden.
• ... prijken,
op de nieuwe Medio, waar we telkens naar uitkijken.
• ... presteren het telkens weer een nieuwe Media
te smeden.
• ... kijken met spijt naar het verleden,
want gezien hun tronies heden,
hebben ze toch wel wat geleden!
• ... weten maandelijks de info aan elkaar te smeden.
• ... hebben allemaal hun eigen verleden,
de een is verknipt, de ander besneden.
• ... zijn niet veel veranderd, maar hebben toch wel
van de jareniange redactie geleden.
Maar helaas, bijna niemand had alle acht de namen juist
ingevuld. Er waren er maar twee goed en die komen nu.
Anja de Vlieger (P00):
Acht jeugdige redactieleden
gunden ons een bilk in 't verleden,
maar hebben recentere foto's wijselijk vermeden!
en

Piet Eelants (magazijn):
Acht jeugdige redactieleden
toen en ook nog heden.
Zij zijn hiermede de winnaars van resp. een grillhaantje
en een grillkip.Zij zullen die prijs een dezer dagen ontvangen.

Te koop
In Sportpark: 3 kamers, parterre-appartement, geheel
gerenoveerd, met CV, eigen tuin en berging.
Indeling: entree/hal, toilet, 2 slaapkamers, badkamer
met douche, keuken met div. inbouw-app., royale
woonkamer. Vraagprijs f. 183.000, — . Aanv. in overleg.
Telefoon: 076 - 655535.

Carpooling
Wi wil er met mij gaan carpoolen (vanaf 1 maart).
lk woon in Gilze en werk in de apotheek van het IZB
voor 5 dagen van 08.15 - 17.00 uur.
Toestel: 8002, apotheek. Vragen naar Ingrid.

Te koop
Wielrennersfiets: Giant Speeder. Maat 56. Zeer goede
staat, met fietscomputer. U kunt contact opnemen met
Willy v.d. Brandt, CMA, toestel 8672.

Te huur:
De volgende kamers:
4 x 3 m. met verwarming en bergkast;
4 x 2,10 m. met verwarming en deur naar klein balkon;
4,20 x 2,60 m. met deur naar klein balkon;
5,40 x 3,75 met balkon en schoorsteenmantel.
Deze kamers bevinden zich in het pand Steynlaan 78a.
Het appartement is verder voorzien van gas-verwarming, toilet, douche met klein bad en geheel nieuwe
vloerbedekking.
Voor drie of vier personen, huur in onderling overleg
vast te stellen. De totale huurprijs zal f. 1.200, — moeten
bedragen. Bestaat hiervoor belangstelling bij (leerling)verpleegkundigen? Informatie; L. Theulen, toestel 8085.

En wie was nou wie?
1. Bob Leclercq
2. Joke Roks
3. I neke Voermans
4. Luc Demarbaix
5. Coby Spapen
6. Hanneke Kuijpers
7. Nei Cornet
8. Jeanne v. Beijnen

Te koop
Honda CB 550, bouwjaar 1978. Betrouwbare motor. lets
voor beginnende rijder (met niet zo veel geld)
Prijs f. 1.950, — . Toestel 8032, Penny.

Alle inzenders bedankt voor de leuke reacties.
Redactie

Wollen karpet, klassiek design (rood, beige enz. (2,50 x
3,50 m.). f. 175,--. Toestel 8032, Penny

Te koop
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Emile is 's morgens tussen 08.00 en 09.45 uur, 's middags tussen 13.00 en 13.30 uur en verder wanneer
nodig, in het mortuarium aanwezig.

Wat U wilt weten over het
mortuarium van ons
ziekenhuis

U vraagt zich wellicht of waar dhr. Ad van Noort in dit
verhaal past.
Ad is werkzaam als sectiebediende op de afdeling PAL
en is door zijn werkzaamheden heel nauw betrokken bij
het mortuarium.
Doordat Ad zich altijd bijzonder goed kan inleven in de
situatie waarin de nabestaanden verkeren, heeft hij
Emile op een fantastische manier bijgestaan in het werk
in het mortuarium.

Het mortuarium van ons ziekenhuis is een afdeling waar
we eigenlijk maar weinig over horen en/of weinig over
(willen) weten.
Vreemd eigenlijk, want het is uiteindelijk net als iedere
andere een afdeling binnen het ziekenhuis. Daarom
eens een berichtje over onze afdeling mortuarium, hoe
het er allemaal aan toe gaat en wie er werkt.
Het ziekenhuis heeft steeds het standpunt ingenomen
dat de verzorging van de overledene, de opvang en
begeleiding van de nabestaande(n) tot de taak en verantwoording van het ziekenhuis behoort, zolang de
overledene in ons mortuarium verblijft.

Nu Ad afscheid neemt van het ziekenhuis, zal de deur
van het mortuarium vaker op slot zijn. Dit betekent
echter niet dat het mortuarium ook gesloten is. Emile is
immers altijd bereikbaar, ook voor het personeel dat
hem iets wil vragen of eens een kijkje wil komen nemen
op zijn afdeling.

Ons mortuarium wordt al sinds april 1984 beheerd door
de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant, kortweg SBC.

Emile is te bereiken in het mortuarium (toestel 8124) op
de afgesproken tijden en via de receptie (toestel 9) of
rechtstreeks via SBC/Zuylen tel. 076 - 216877.

ledere overleden patient wordt naar het mortuarium van
het ziekenhuis gebracht. De medewerker van SBC (dhr.
Emile van de Wijngaard) zal vanaf dat moment de
verdere zorg op zich nemen. Emile, die vanaf december
1985 het mortuarium namens SBC beheert, is binnen
deze stichting werkzaam als uitvaartverzorger bij de
begrafenisonderneming Zuylen.

Probeer echt eens keer een bezoekje te brengen aan
het mortuarium en kom tot de ontdekking dat deze
afdeling net zo gewoon of bijzonder is als de afdeling
waar u werkt.
Tot kijk in het mortuarium.
Emile

's Morgens kijkt Emile of er overledenen in het mortuarium liggen en of deze mogen worden overgebracht
naar de begrafenisonderneming die door de nabestaanden is ingeschakeld.
Deze overbrenging is afhankelijk van het feit of er nog
een obductie moet gebeuren en/of de patient een natuurlijke dood is gestorven.
Daarom is het zo belangrijk dat het boek in de
verzorgingsruimte zo volledig mogelijk wordt ingevuld.)
Tevens kijkt Emile of de overleden patient nog verzorging nodig heeft, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de
ogen en mond en of lakens en kleding verschoond
dienen te worden.
Het ziekenhuis werkt heel erg nauw samen met GG &
GD en Politie. Daarom is Emile ook altijd bereikbaar om
overledenen, die bilvoorbeeld na een verkeersongeval
worden binnengeoracht, te verzorgen en de nabestaanden op to vangen en to begeleiden.

"Sorry dat ik laat ben, maar ze hebben me twee
maanden aan de beademing gehoucien.
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Dus bij een proportioneel lettertype nemen 5 letters i
minder ruimte in beslag dan 5 letters w. Fonts met een
vaste pitch zijn daarom ook beter geschikt om gegevens netjes onder elkaar te zetten, denk daarbij aan
tabellen, spreadsheets en kolommen. Daar tegenover
staat dat proportionele lettertypes gemakkelijker leesbaar zijn en rustiger voor de ogen.

BIT'JES
EN
BYTE'JES
384:MSKIMSUMSKISSMESMSMOMMOS£

Het werken met verschillende lettertypen
(fonts).
Een font is een complete serie letters, nummers en
leestekens van een bepaald ontwerp, van gelijke hoogte, variatie, letterspatiering en orientatie.
De fonts worden verdeeld in 4 groepen:
•
•

•
•

Antigua groep, deze zijn voorzien van kleine
streepjes (serifen) aan elk uiteinde van de letter.
Grotesk groep, deze letters zijn strakker, zonder
serifen (sans-serif ofwel schreefloos) en relatief modern.
Gebroken groep, voortgekomen uit het middeleeuwse schrift.
Schrijf groep is voortgekomen uit het persoonlijke
karakter van geschreven schrift.

Veel gebruikte lettertypes, behorende tot deze vier
groepen zijn o.a. Courier, Prestige-Elite, Univers, Letter
Gothic, Times Roman en Helvetica. Op deze fonts zijn
weer vele andere varianten bedacht.

Terminologie
De hoogte ofwel puntgrootte van een font wordt opgegeven in punten. Normale correspondentieletters
hebben een hoogte tussen de 9 en 12 punten.
Weergaven zijn bijvoorbeeld vet en cursief. Cursief
wordt vaak aangeduid met Italic.

Orientatie geeft aan of het font geschikt is om rechtop
(portrait) en/of liggend (landscape) te worden afgedrukt. Alle fonts zijn geschikt om portrait afgedrukt te
worden, en sommige fonts kunnen ook landscape afgedrukt worden. Dit laatste is interessant als er veel
tekst naast elkaar moet worden afgedrukt, zoals tabellen.
Kerning is de spatiering tussen de letters; het voorkomt dat de letters als individuele tekens naast elkaar
staan, maar bij elkaar gehouden worden als een woord
wat de leesbaarheid verhoogd.

Omgaan met fonts
Het gebruik van fonts in een WordPerfect 5.1 dokument
is eenvoudig. De beschikbare fonts treft u allemaal aan
in de basislettertypelijst. Let wel: de beschikbare fonts
zijn altijd printer afhankelijk, zo zal b.v. een HP Laserjet printer meer lettertypes beschikbaar hebben als een
eenvoudige matrixprinter.
Met Lettertype (CTRL-F8), 4 Basislettertype maakt u die
lijst zichtbaar en is het gewenste font te selecteren. Daar
waar u wilt overschakelen naar een ander font herhaalt
u de actie. In de tekst wordt dan (onzichtbaar, maar in
het onderwaterscherm wel zichtbaar) een code [Ittrtype] opgenomen om aan te geven dat vanaf die plaats
dat font actief is.
Spring wel voorzichtig om met verschillende lettertypes
want een dokument moet bovenal rust en duidelijkheid
uitstralen. Gebruik bij voorkeur niet meer dan twee fonts
op een pagina, variaties als vet en cursief zijn wel (zo
goed als) onbeperkt toegestaan.
Sommige fonts lenen zich niet voor onderstreping, cursief is dan een goed alternatief.
Gebruik voor koppen en titels van hoofdstukken Sans
Serif letters, voor de overige tekst kan beter een Serif
letter worden gebruikt, die leest prettiger. Als je voor de
tekst een 10 punts letter gebruikt, pas een 14 of 16 punts
letter toe voor een paragraafhoofd en een 18 of 20 punts
letter voor de titel van een hoofdstuk.

Letterspatiering of pitch is het aantal tekens die samen
een breedte van een inch innemen, d us als er aangegeven staat 10cpi geeft dat aan dat er 10 letters naast
elkaar staan over een breedte van 2,54 cm. De afkorting
CPI staat voor Characters Per Inch. Dit gaat alleen op
voor fonts zoals Courier; Prestige Elite en Line Printer;
dit zijn nl. fonts met een vaste pitch.
Andere fonts zoals Times Roman en Helvetica zijn proportioneel gespatieerd, d.w.z. afhankelijk van de letter
of het cijfer wordt meer of minder ruimte in beslag
genomen.

Uit: Word Perfect 5.1 - Stap voor step
Joke Roks,
Helpdesk

9-

SPORT NA WERKTIJD

Hazardous materials
information bulletin

WIST JE DAT

Material safety data sheet "Women",
a chemical analysis
Element
Symbol
Discoverer
Atomic mass
Occurrence

•
•

: woman
: wo
: Adam
: accepted as 53 kg., may vary from
40 - 200
: copious quantities in all urban areas

•
•

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.

Physical properties:
1. surface usually covered with painted film;
2. boils at nothing, freezes without any known reason;
3. melts if given special treatment;
4. bitter if incorrectly used;
5. found in various states, ranging from virgin metal to
common ore;
6. yields to pressure applied at correct points.

Maureen de Vries,
Aerobic's

Chemical properties:
1. has great affinity for gold, silver and a range of
precious stones;
2. absorbs great quantities of expensive substances;
3. may explode spontaneously without prior warning
and for no known reason;
4. insoluble in liquids, but activity greatly increased by
saturation in alcohol;
5. most powerful money reducing agent known to
man.

VOOR U GELEZEN
• Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het !evert alleen meer op.
• Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
• Verbeteren doet veel, aanmoedigen doet meer.
• Een kans is als een klapstoel, als je hem niet vasthoudt, zit je ernaast.
• Onze geest werkt als een parachute; hij werkt alleen
als hij open is.
• Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
• Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken.
• Deel je geluk en het wordt grater.
• Moed groeit door te durven; vrees door uit te stellen.
• Bloemen zijn om mooi te zijn; mensen om goed te
zijn.
• Geen mens ziet meer dan waar hij op let.
• Het meeste plezier van zijn geld heeft hij, die er het
beste buiten kan.
• Er is voor leder mens een stukje hemel, als wij er
waar Been het van ma ken.
• Beter thuis vriendelijk zijn. dan op een afstand wierook branden.
• Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zryaar.

Common uses:
1. highly ornamental. especcially in sports car;
2. can be a great aid in relaxation;
3. very effective cleaning agent..
Tests:
1. pure specimen turns rosy pink when discovered in
natural state;
2. turns green when placed beside a better specimen.
Potential hazards:
1. highly dangerous except in experienced hands;
2. illegal to possess more than one, although several
can be maintained at different locations as long as
specimens do not come into direct contact with
each other.
The spoof "hazardous material" bulletin that caused the
backlash.
E. Sanders, KCHL
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In Memorian I. ANDERS

SLOGANS
•
•
•
•
•

Lach je ziek, dan ben je gezond.
lk heb al drie tanden die gediplomeerd zijn.
Ruzie stoken is dure energie.
Contact zonder tact is conflict.
Hoe stop je kletskousen?

CLOWN STIPPEL
Uw clown voor:
* verjaardagen;
* partijen;
* peuter- en kleuterscholen;
* braderieen en jaarmarkten;
* zingende telegrammen.
Nieuw:

* poppenkast
* zelf poppen maken

Nieuw:

* quiz show.

CLOWN STIPPEL, telefoon: 076 - 221287

Het bericht van overlijden van ons medelid

lemand Anders,
een van de meest waardevolle en ijverige medeleden
van onze vereniging, heeft ons zeer bedroefd.
Anders laat een lege plek na, die zeer moeilijk op te
vullen zal zijn. lemand Anders heeft jarenlang veel
meer voor onze vereniging gedaan, dan men van een
normaal mens kan en mag verwachten.
Als er lets gedaan moest worden, of wanneer er hulp
nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan niet eenstemmig: "Laat lemand Anders het maar doen!"
En vroeg men een medelid een bepaalde taak op zich
te nemen, dan was vaak het antwoord: "Dat kan
lemand Anders veel beter dan ik", of zelfs "Daar heeft
lemand Anders meer verstand van."
Iemand Anders was een heel bijzonder mens, een
wondermens! Maar een persoon kan niet alles doen en
men verwachtte veel te veel van lemand Anders.
Helaas, nu hij er niet meer is, zullen wij alles zelf moeten
doen, allemaal samen. Op Iemand Anders kunnen wij
helaas niet meer rekenen.

PAASEI VERSIEREN
(zie achterblad Medio)
Op het achterblad van deze Medio staat een plaat van
een ei. De bedoeling is dat je daar lets mee doet.
Kleuren, beplakken, verven of op een andere manier
versieren!
Je mag het ei ook overtekenen.
En dan stuur je het op near:

L. Demarbaix, PR-functionaris.
De bedoeling is dat tegen Pasen al deze kleurige platen
worden opgehangen.
En voor de mooiste is er ook nog een verrass ng!
Redactie

edo
Voor Niek laat zij haar
vrienden alleen

Annie, pak jij mijn tasje
maar eens

Jaren was Ineke een trouw lid van de redactie van ons
blad. Zij was niet alleen de secretaresse die er telkens
voor zorgde dat alle informatie op een rijtje kwam to
staan, maar zij verrastte menigmaal de club-medewerkenden met nieuwe ideeen. Ineke was, zoals dat heet,
een stukje meubilair van de redactie.

Nou nee, laat mijn tasje maar mooi liggen, of nog beter:
ik stop mijn tasje goed weg.
Een ziekenhuis is een groot, openbaar gebouw, waar
iedereen welkom is. Wij willen er geen bewaakt fort van
maken. Maar onze gastvrijheid kan soms een vervelende tol kosten.
Niet alle bezoekers van zo'n groot gebouw hebben
goede bedoelingen. Een enkele keer verdwijnt er wat,
en dan is de ellende groter dan verwacht.
Daarom wordt iedereen erop attent gemaakt, zorgvuldig met eigen bezittingen en met die van het ziekenhuis
om te gaan.

Haar energieke inbreng veranderde enkele maanden
geleden. Stralend vertelde zij ons dat zij "nieuws'" had
te melden. De redactie zat op de punt van de stoel,
omdat zij verwachtte een nieuw idee to horen en dus de
lezers weer wat anders te kunnen voorschotelen. Maar
dat zou de bedoeling niet zijn. Haar boodschap was
nog diep geheim, alleen wij mochten het horen!

Onder het motto, 'geef de dief geen kans', zou alles van
waarde zoveel mogelijk opgeborgen moeten zijn en als
dat niet kan, dan maar extra aandacht en toezicht. Ook
letten op bezoekers die zich op "verboden" terrein
bevinden, kan hieraan meewerken.

Ineke liet ons weten dat zij per 1 januari '95 geen deel
meer zou gaan uitmaken van de redactie 1 Verbazing
atom. Daar zou ze toch een goede reden voor moeten
hebben.
En ja hoor, at was ze echt aan ons gehecht, er was toch
een ander in haar leven gekomen. Over een paar maanden zouden we meer van haar horen

Soms erger ik me wel aan de nonchalance van enkelen.
Heel opzichtelijk laten zij hun tas liggen op kantoor,
moeten dan even een boodschap doen en laten de deur
Dat is er toch om vragen.
open staan
Of een briefje op het raam : de sleutel ligt op de belie '

En nu is het zover dat iedereen het weet. Ons Ineke is
moeder geworden van een wolk van een zoon, Niek. De
laatste weken van de zwangerschap waren niet gemakkelijk geweest. Zij had er zich helemaal op verheugd om
thuis to kunnen bevallen, maar het pakte anders uit.

Je helpt je college ermee als je hier een opmerking over
maakt. Dus

Enkele dagen nadat zij in Utrecht enkele babyzaken had
bezocht en op onze kraammarkt door het ziekenhuis
had gelopen kwamen er tekenen, dat Ineke het veel
rustiger aan moest doen. Zelfs zo, dat zij enkele maken
opgenomen diende te worden in haar eigen Ignatius
Ziekenhuis.

Opvoeding

Ondanks alle vertroetelingen en goede zorgen van collega's op de verpleegafdeting moest er rond Kerstmis
toch besloten worden om de bevelling eerder te laten
plaatsvinden. In "eigen huffs" werd ons Ineke moeder en
kieine Niek moest een poosje de couveuse in.
Gelukkig is die onrustige periode nu achter de rug en
heeft de redactie er inmiddets alle begrip voor gekregen, dat zij haar aandacht meer gaat richten op die
jonge Voermans.
De redactie bedankt Ineke van harte voor al het werk
dat zii verricht heeft voor ons bled en wenst haar heel
veel geluk met Niek.
Redactie
-12-

Vader tot zijn zoontje:
"Wear heb je die balpen gehaatd?"
Zoontje, na enige aarzeting:
"Gepakt op school..."
"Dat is verkeerd. Dat mag je niet doen. Als je een balpen
nodig hebt, dan zal papa er wel een meebrengen van
kantoor!"

Nieuw telefoonnummer
Vanaf 10 oktober 1995 krijgt heel Nederland 10-cijferige
telefoonnummers. Dat betekent dat er voor ons ziekenhuis heel wat gewijzigd zal moeten worden op formulieren, folders, kaarten, enz. enz.
Regelmatig zullen wij u hiervan op de hoogte houden,
maar het is goed dat u er nu ook al rekening mee houdt,
bijvoorbeeld bij het bestellen van nieuwe formulieren,
enz.
Heeft U vragen of suggesties, dan kunt u die kenbaar
maken bij:

dhr. L. Theulen,
hoofd interne zaken.

Centrale Opvang
Asielzoekers
Jaarlijks krijgen de medewerkenden van ons ziekenhuis
een eindejaars-present. Om er zeker van te zijn dat er
voor iedereen een pakket is, bestelt Joop Hamans,
hoofd inkoop, een aantal pakketten extra. Zodoende
blijven er in januari steeds dozen staan.
Inmiddels is het een goede traditie geworden om voor
deze restanten een juiste bestemming te vinden. Dit jaar
gingen de dozen naar Gilze. Van de Centrale Opvang
Asielzoekers ontving Joop eind vorige maand een
vriendelijke dankbrief.
Met ons "overschot" konden anderen gelukkig gemaakt worden. Wel stand in de brief dat de flessen wijn
en de kaarsen niet verdeeld werden. Drank is niet toegestaan in het opvangcentrum en vanwege brandgevaar werden ook de kaarsen uit het pakket verwijderd.
En daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

Bericht voor onze
"gepensioneerden"
Ook dit jaar organiseert het ziekenhuis een dagje-uit
voor onze oud-medewerkenden.
Uiteraard maken wij nog niet bekend waar de reis heen
gaat, maar de datum kunnen we nu al verklappen.
Donderdag 1 juni as. maken we er weer een echte
Ignatius dag van. En ... op verzoek van meerderen,
hebben we ook de tijd aangepast.
Wij vertrekken nu 's morgens en blijven tot pakweg een
uur of
weg.
Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind
zijn; misschien helpen enkele gebeden tot de heilige
Ignatius persoonlijk, zodat de zon dit jaar eens de hele
dag van de partij mag zijn.
Dus noteert U alvast in uw drukke agenda die datum
van 1 juni 1995.

Mijn ring is terug!
Enige maanden geleden meldde ik u dat mijn trouwring
zoek was geraakt. Dezer dagen is hij teruggevonden.
lk dank eenieder voor het zoeken, met name het personeel van de poliklinische O.K. en in het bijzonder de
eerlijke vinder, Marc Stevens.
A. Hoogbergen,
orthopedisch chirurg
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Medisch advies
"Wat zie ik Frits? Jij draait nu je sigaretten zelf? Doe je
dat om te besparen?".
"Nee hoar... de dokter heeft me wat meer lichaamsbeweging aangeraden."

Reanimatie
Een jongeman neemt deel aan het examen voor badmeester.
"Leg ons eens in het kort uit wat reanimatie betekent'?",
vraagt de jury.
"Wel", antwoordt de jongeman, "eerst haalt men de
drenkeling uit het water en daarna haalt men het water
uit de drenkeling."

KAN DI DAAT
voor de Ondernemingsraad
De werknemers hebben sinds een aantal jaren een
belangrijk instrument om binnen de instelling invloed uit
te oefenen op de interne organisatie. Deze invloed werd
mogelijk door de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden in 1971 en de belangrijke wijziging van de
wet in 1979. Vele OR-Ieden hebben sindsdien een belangrijke bedrage geleverd aan de ontwikkeling van de
medezeggenschap in o.a. de gezondheidszorg en met
name in het Ignatius Ziekenhuis.

jaar met het bestuur over het wel en wee van de organisatie. De ondernemingsraad maakt gebruik van een
aantal rechten en bevoegdheden, die in de Wet op de
Ondernemingsraden staan geregeld. Concreet spreek
je dan van: het recht van advies, instemming, initiatief
en het recht op informatie.
J.C.H.M. de Wit,
Ambtelijk secretaris

Op de OR-Ieden wordt in de praktijk een stevig beroep
gedaan. Zowel in tijd als in inzet. Hoe dankbaar en
interessant het OR-werk ook is, in de praktijk blijkt dat
OR-Ieden na een of meerdere zittingsperioden door
allerlei omstandigheden afhaken. Deze ontwikkeling
maakt het noodzakelijk dat er regelmatig nieuwe ORkandidaten klaar staan om ontstane vacatures op te
vullen.

MEDEDELINGEN
Met ingang van 5 januari 1995 is Jeanne Higgins.
verpleegkundige Klinische Zorg en OR-lid, werkzaam
als een van de Verzuimcobrdinatoren van de ARBOdienst West Brabant. Gezien het steeds groter worden
van de ARBO-dienst en de daarmee gepaard gaande
uitbreiding van het aantal to begeleiden (zieke) medewerkers van diverse instellingen in West Brabant is zij
aangesteld om in de groeiende vraag naar co6rdinatie
van de begeleiding te voorzien.
Wij wensen haar veel succes toe in deze nieuwe functie.

De leden van de ondernemingsraad en de ambtelijk
secretaris zijn daarom altijd bereid om met name de
werknemers die overwegen zich kandidaat to stellen
voor de ondernemingsraad, de nodige informatie te
geven om tot een goede afweging to komen. Daarbij
bestaat natuurlijk de hoop, het zij eerlijk gezegd, dat
velen zich daadwerkelijk kandidaat stellen.
In de publiciteitskast van de ondernemingsraad (bij het
restaurant) kunt U lezen waar de OR- leden te bereiken
zijn.

Dienst POO

Hierbij breng ik onder uw aandacht dat mevr. J. Higgins-Driessen haar OR-lidmaatschap met ingang van
12-1-1995 heeft opgezegd. In de OR fungeerde zij ookals voorzitter van de VGWM-commissie. Deze functie
heeft zij altijd tot voile tevredenheid van de OR en
gesprekspartners vervuld. Onze welgemeende dank is
dan ook hier zeer op zijn pleats.
Tevens wil ik u melden dat dhr. G. Jacobs, clusterhoofd
afd. 30/35 toegetreden is tot de OR. Dhr. Jacobs stond
na de laatst gehouden tussentijdse verkiezingen op de
1 ste reserveplaats. WI] wensen hem succes toe in zijn
nieuwe functie als OR-lid en hopen op een goede samenwerking.
In de hoop u voldoende geInformeerd to hebben, teken
ik, met vriendelijke groet,

Tot slot kan ik U alvast een kort antwoord geven op de
vraag:

Wat is een ondernemingsraad?
Een ondernemingsraad is een vertegenwoordiging van
het personeel. Het personeel kiest deze raad via een
anonieme schrifteliike stemming. De ondernemingsraad overlegt een aantal males (m nimaal 6 keer) per

namens de OR
J.C.H.M. de Wit
ambtelijk secretaris
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1 januari 1995

pERSONALIA

A.H.M. van der Pol
analiste PAL

MEDEWERKERS UIT DIENST

1 januari 1995
E.W.H. Samson
medewerkster medische registratie/archivering

S.A.M. Beerens
functielaborant

1 Januari 1995

E.M. Ringeling
functielaborant

P.J.M. Goos
voedingsassistente

1 januari 1995

16 januari 1995
M.E.J. van Dijk
secretaresse specialist polikliniek orthopaedie

G.M.T. Fijneman
creatief therapeute PAAZ

4 januari 1995

M.J.R. Sweere
medewerker huishouding

P.G.W. Hartmans
verpleegkundige IC

16 januari 1995

M. van den Eijnden
medewerker huishouding

1 februari 1995

1 januari 1995

16 januari 1995

1 februari 1995
J.C.M. van Bezouw-Hekman
secretaresse specialist polikliniek orthopaedie

GEBOORTEN
W.L.A. Huigen
verloskundige unit 23

1 februari 1995
PIM
19 december 1994
Zoon van Mario en Dian Rullens-Luijckx,
radiodiagnostisch laborant ANGIO

1 februari 1995
E.P.W.A. Talboom-Kamp
AGNIO polikliniek inwendige geneeskunde
A.H. van Merode
medewerker huishouding

1 februari 1995

J. van Sabben
functielaborante unit 23

1 februari 1995

SUZAN
10 januari 1995
Dochter van Marcel en Carolien de Jong- van der
Velde, verpleegkundige unit 24
YVONNE
13 januari 1995
Dochter van Kees en Willy Graumans-Schniermanni,
voedingsassistente

MEDEWERKERS IN DIENST
K.J. Nathoe-Bharos
medewerker huishouding

ROEL
13 januari 1995
Zoon van Gieljan de Gouw en Anette van der Steen,
verpleegkundige PAAZ

1 januari 1995

LOTTE
14 januari 1995
Dochter van André en Mirjam Machielsen-Vissers,
voedingsassistente

C.G.A.M. de Wit-van Biesen
1 januari 1995
afdelingssecretaresse Klinische Zorg
M.A. van Boxsel
medewerker huishouding

1 januari 1995

M.L. de Heij
medewerker huishouding

1 januari 1995

ROGIER
17 januari 1995
Zoon van Herman en Ankie Daamen-de Bruijn,
medewerker Planning & Control DFI
THOM
17 januari 1995
Zoon van Johan en Helma Janssen-Biemans,
verpleegkundige unit 52

A.A.M. van Bergen-Lindeboom
1 januari 1995
administratief medewerker functie-afdeling
G.J.M. Maanders
assistente afspraakcentrum

SILVIE
18 januari 1995
Dochter van Frank en Lian Rasenberg-Schrauwen,
medewerkster financiele administratie DFI

1 januari 1995
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NOORTJE
22 januari 1995
Dochter van Bart en Barbara Coster-Zonjee,
verpleegkundige unit 51

de tandartsverzekering (en per de datum dat uw oude
ziekenfonds u laat gaan voor de IZZ-ziekenfondsverzekering) als u op dit moment at verzekerd bent voor een
van de 4 aanvullende pakketten van het IZZ. Voor alle
latere aanmeldingsdata loopt de aanmelding voor de
tandartsverzekering gelijk met de datum waarop u u of
mag melden bij uw oude ziekenfonds.

EMMA
26 januari 1995
Dochter van Jack en Jessica van de Watering-Kint,
kameroudste OK-complex 1
TIRZA
27 januari 1995
Dochter van Jan Wouters en Ank van Rijsbergen,
groepshoofd röntgen algemeen

U kunt daarvoor een inschrijfformulier bij de Personeelsadministratie afhalen. Momenteel heeft het IZZ
een achterstand van 4 weken, dus het kan even duren
eer u uw papieren thuis krijgt. Het is wellicht handig daar
rekening mee te houden wat betreft het maken van
controle-afspraken met de tandarts.

M EDEDELINGEN
Aan
Van

De regeling Tandheelkundige Vergoedingen biedt een
volledige vergoeding voor de curatieve tandheel kundige hulp en een vergoeding van 70% voor orthodontie
tegen een maandpremie van f 8,25 per volwassen deelnemer. Mededeelnemende kinderen zijn premievrij.

: alle medewerkenden die Ziekenfonds verzekerd zijn
: de Personeelsadministratie

Studenten- en Standaardpakketverzekerden zijn vanaf
1 januari 1995 automatisch voor deze regeling ingeschreven. Indien uw studerend kind geen gebruik wenst
te maken van de regeling Tandheelkundige Vergoedingen, dient u dit voor 1 maart 1995 aan de Personeelsadministratie kenbaar te maken.

In vervolg op onze circulaire d.d. 21 december 1994
melden wij u de laatste feiten over de aanmelding bij het
IZZ-ziekenfonds.
Regeling Extra Vergoedingen
Het IZZ biedt vanaf 1 januari 1995 een nieuwe regeling
aan: de regeling Extra Vergoedingen. In deze regeling
zijn - naast de ruimere dekking voor brilleglazen/contactlenzen, ziekenvervoer en vervangende kraamzorg vergoedingen opgenomen, die vrijwel gelijk zijn aan de
aanvullende verzekering van het vroegere ziekenfonds.
Deze regeling kost 3,50 per volwassene per maand.
Mededeelnemende kinderen tot 27 jaar zijn zoals bij alle
aanvullende regelingen van het IZZ premievrij.

CRITERIA VOOR GRATIS TV

De IZZ-ziekenfondsverzekerden, die zich voor 1 januari
1994 hebben laten inschrijven en thans niet deelnemen
aan de regeling Aanvullende Vergoedingen worden
vanaf 1 januari 1995 automatisch voor de regeling Extra
Vergoedingen ingeschreven. In een persoonlijk schrijven zijn deze medewerkers door het IZZ geInformeerd.
Als u van de regeling Extra Vergoedingen geen gebruik
wenst te maken, dient u dat voor 1 maart 1995 aan de
Personeelsadministratie te laten weten.

•

ledere patient die langer dan 6 weken aaneengesloten in het ziekenhhuis verblijft, krijgt na 6 weken een
gratis televisie (budget Klinische Zorg).

•

ledere patient die van tevoren bepaalde kuren moet
ondergaan, krijgt na een verblijfsduur van cumulatief meer dan 6 weken een gratis TV ter beschikking.

•

Patienten die binnen een week na ontslag opnieuw
opgenomen moeten worden, zonder dat dit vooraf
bekend was, krijgen - na cumulatief meer dan 6
weken Kier verbieven te hebben een gratis TV.

Klinische Zorg

Medewerkers die vanaf 1 januari 1995 kiezen voor deelname aan de IZZ-ziekenfondsregeling kunnen dus deelnemen in combinatie met de regeling Extra Vergoedingen of de regeling Aanvullende Vergoedingen.
Regeling Tandheelkundige Vergoedingen
Zoals vermeld in de circulaire van 21 december 1994
kunt u zich alleen per 1 januari 1995 aanmelden voor
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ZWA NG ER

9

Dan verwelkomen wij u zaterdag
1995 op onze uitgebreide

ACTIVITEITEN
8 april

Met DIO naar de

KRAAMMARKT
met heel veel

HUISHOUDBEURS

informatie, voorlichting, films,
dia's, enz.
Plaats

op zaterdag 8 april 1995

Ignatius Ziekenhuis Breda

Tijd

: tussen 09.30 en 14.00 uur
(doorlopend)

Toegang

: vrij

Met medewerking van artsen, verpleegkundigen
en verloskundigen en een keur aan bedrijven en
instellingen.

Invulstrookje "Met DIO naar de Huishoudbeurs"
Dit strookje + geld sturen naar Ada Stroop, Unit 27.
44.m.1
Naam:

Vertrek : vanuit de vide, 09.00 uur
Kosten DIO-leden

f. 27,50 p.p.

Niet-leden

f. 35,00 p.p.

Affleling/Unit .

geeft

personen op voor de huishoudbeurs.

Dit is inclusief bus + toegang Huishoudbeurs.

Handtekening

Aanmeldingsstrookje ± geld opsturen naar
Ada Stroop. Unit 27.
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GROOT GEZONDHEIDS

VRIJDAG 24 MAART 1995

CARNAVALSBAL 1995

organiseert DIO weer een heerlijke

op 17 februari a.s.

MOSSELAVOND

in het Turfschip to Breda,

in de SIZO

Aanvang : 20.00 uur

aanvang 20.30 uur
DIO-leden f. 2,50.

Kosten :
DIO-leden
Niet-leden

Niet-leden f. 5,

f. 10, — per persoon
f. 15,— per persoon

DIO-bestuur

Hiervoor krijgt u :
mosselen of biefstuk naar keuze

CARNAVAL 1995

frites

begint en eindigt in de SIZO.

sausjes
salade

Op donderdag 23 februari
om 16.30 uur

*

stokbrood

*
CARNAVALSBORREL

ijs na

De eerste consumptie krijgt u van de
SIZO aangeboden.

Aanmelden voor 15 maart a.s. Geld bijsluiten.
Strookje + inschrijfgeld opsturen naar Ada
Stroop, Unit 27.

Op donderdag 2 maart om 16.30 uur

Naam:

HARINGHAPPEN

Afdeling / Unit :

Noteer deze data ! ! !
geeft

personen op voor de Mosselavond,
pers. mosselen,

en alvast
ne goeie
carnaval
toegewens

Handtekening
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pers. biefstuk

UITSLAGEN DIO BRIDGE-AVOND
Wat later dan verwacht hier de uitslag van de bridge-avond van 25 november j.l. Bij dezen onze hartelijke dank aan
het DIO-bestuur voor de organisatie en de barleden voor de voortreffelijke bediening.
R. Melaer

Aantal punten

Deelnemers

%

1

Echtpaar Vester

°mailers voor echtp. Kruls)

176

61,11

2

L. Robberts

Riet Broks

159

55,21

3

Echtpaar Wright

156

54,16

4

Echtpaar van Campenhout

156

54,16

5

Echtpaar Bolte

148

51,38

6

J. Meijvis

148

51,38

7

Echtpaar Groenestein

146

50,69

8

I. Zandbergen

A. Oliemans

145

50,35

9

P Meijvis

R. Melaer

145

50,35

10

A. Heymans

A. Odin

139

48,26

11

De Callafan

L. Visser

134

46,53

12

Echtpaar Pot-tke

133

46,18

13

R. de Monte

P. Adriaansen

103

35,76

14

M. Aerts

J. Aerts

98

34,03

E. Melaer

3de BRIDGE-AVOND

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Inschrijfstrookje Bridge-avond
Dit strookje zenden naar:

•

Aanvang 20.00 uur.

Naam

•

Inschrijvingen voor 15 april bij Roger Melaer,
Klinische Operatiekamer.

Afdeling

•

Een persoon per paar moet werkzaam zijn in
het ziekenhuis.

Partner

Kosten f. 2,50 per persoon, te voldoen op de
bridge-avond.

Kosten

•

•

Roger Melaer
Klinische Operatiekamer

Op vrijdag 21 april organiseert DIO weer een
bridge-avond in de SIZO.

f. 2,50 per persoon, op de avond van
het bridgen te voldoen.

Na het bridgen prijsuitreiking.
Handtekening :

Tot dan!
Roger Melaer
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Naa
Adres:
Leeftijd:

