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BIJ VIJF EN TWINTIG JAAR
IGNATIUS!

•
•

Wie had kunnen vermoeden dat toen ik in juli 1967, op
weg naar het zonnige zuiden, en langs het Ignatius
Ziekenhuis reed, enige jaren later als (te?) Jong apotheker dit pand zou binnentreden en daarin het grootste
deel van mijn werkzaam leven zou doorbrengen?
Maar begin maart 1970 stond in het Pharmaceutisch
Weekblad een advertentie van het Ignatius Ziekenhuis,
waarin een apotheker werd gevraagd om de apotheek
op te starten. Tot dan geschiedde de geneesmiddelenvoorziening voor 650 bedden (I) vanuit een huisapotheek in de stad.

•
•
•

een ziekenhuis van 1.000 bedden; plannen die na
een bouwvergadering van 8 uur 's avonds tot 3 uur
's nachts werden opgeheven);
de OK-plannen van de Gouw;
de zeer uitgebreide verbouwingen van talloze poll's
en afdelingen;
de realisatie van het dialysepaviljoen (waarin ook
nog de bloedbank gevestigd was);
de interimvoorzieningen met IC;
de kruiszalen ,etc. etc.

Steeds werd het definitieve besluit tot nieuwbouw (of
verbouw op de bestaande Iocatie) niet genomen en
werd bouwkundig voortgemodderd.
Voor ons apothekers viel er in deze periode weinig
uitbreiding to realiseren: we lagen ingeklemd tussen
verpleegafdelingen en konden geen kant meer uit. En
dat voor een apotheek die allengs groeide. Al in 1972
werd besloten om, vooruitlopend op het tot stand komen van de Weegreis, in het Laurens Ziekenhuis geen
eigen ziekenhuisapotheek meer in to richten, maar alleen een distributie-apotheek die voor bereidingen, inkoop, etc. steunde op de moederapotheek in het Ignatius. Later werd daaraan nog toegevoegd het Theresiaziekenhuis in Raamsdonksveer on nog later zelfs de
Klokkenberg.
En dat allemaal vanuit dezelfde ruimtes, die eigenlijk
nauwelijks door de farmaceutische beugel konden.

In 1970 waren de procedures waarlangs iemand werd
aangenomen allemaal wat minder uitgebreid dan nu.
Na een sollicitatiegesprek van ongeveer 3 uur met de
voltallige directie kon ik al op 1 april beginnen, aihoewel
die dag viel op een vrijdag, en men vond dat ik dan maar
op maandag moest beginnen.
Op die maandag kreeg ik een kamer toegewezen ergens in de wirwar van gangen, geen telefoon, geen
pieper, geen schrijfmachine, alleen een ruwe schets van
wat een ziekenhuisapotheek zou moeten worden. Wel
kreeg ik een bonboekje waarmee administratieve benodigdheden konden worden aangevraagd, doch die zouden niet eerder dan vrijdag worden afgeleverd (in de
loop van de middag kwam het hoofd van de Civiele
Dienst wel namens de directie een fles sherry en 4
glazen brengen, want dat kon nog wel eens nodig zijn;
de tijden zijn in dit opzicht zeker wel veranderd).

Natuurlijk kregen we wel meer personeel. We begonnen
in 1970 met 1 apotheker, 2 assistentes en 1 farmaceutisch medewerker. Nu beschikken we op 3 lokaties over
5 apothekers, enige tientallen assistenten, analisten,
administratieve medewerksters en hulpkrachten en dat
valt lang niet altijd even mee.

De opdracht was om binnen 12 maanden een volledige
ziekenhuisapotheek van de grond to krijgen in een
zolderruimte, waarvan zelfs het dak grotendeels ontbrak. Wel werd er bijgezegd dat de apotheek maar voor
een aantal jaren op deze plaats zou functioneren, want
de ministeriele toestemming voor nieuwbouw was "ond erweg".

Een echte apotheek computer kregen we gelukkig al
heel vroeg. Later verschenen ook computers op de
produktie, in de administratie, in de bibliotheek, op het
laboratorium, voor externe bestellingen, op het secretariaat, in de logistiek: we schijnen niet meer zonder te
kunnen.

Eenieder weet nu dat het 21 jaar geduurd heeft, voordat
we vertrokken naar de Molengracht on voordat we een
ziekenhuisapotheek konden en mochten bouwen en
inrichten, die voldeed aan de eisen van de tijd.
Hoeveel bouw- en reorganisatieplannen zijn er voor
1970 en vooral ook daarna niet gemaakt en soms ook
gerealiseerd, om het niet meer functionele Ignatius
Ziekenhuis te verbeteren:
• het verworden van de leerlingenflat tot grotendeels
kantoorruimtes;
• het plan Karthaus voor het ziekenhuis de Weegreis
(met een aparte stichting om het Laurens Ziekenhuis en het Ignatius Ziekenhuis to laten fuseren tot

Ook de kosten van de geneesmiddelen stegen in de
afgelopen 25 jaar: in 1971, het eerste jaar van onze
apotheek, hadden we een "budget" van f 675 000, —
(voor 650 bedden) en daar hielden we toen nog van
over. Als je de foto's van die dagen nog eens goed
bekijkt, is nu daarvan nauwelijks nog 1 geneesmiddel
over. Anno 1995 zullen we het in IZB met f 4.000.000, =
moeten doen (voor 525 bedden) en de vraag is of we
daarmee uitkomen.
Met de toenemende budgetkrapte, ook voor geneesmiddelen, zal er de komende jaren nog veel op ons of
komen, maar gelukkig staan we daarin niet alleen, het
is een nationaal probleem.
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Wet Persoonsregistraties (WPR)
Wet op de geneeskundige behandeIingsovereenkomst (WGBO)

Als je dan 25 jaar bezig bent geweest met je vak (dat at
met de paplepel werd ingegoten),schijn je terug te
moeten kijken op die achterliggende periode. Is het
geworden wat je ervan hebt verwacht en heb je het naar
je zin gehad, zijn dan de voor de hand liggende vragen.
Nu, na ruim 3 jaar in ruimtes en met apparatuur die
voldoen aan je eisen en een gemotiveerde ploeg mensen die je om een boodschap kunt sturen, lijk-t de
ziekenhuisapotheek in IZB een onontbeerlijke afdeling
binnen het ziekenhuis. We zijn langdurig erkend als
opleidingsinstituut voor ziekenhuisapothekers, hebben
regelmatig studenten farmacie en apothekersassistenten als stagiaires. Er is redelijk wat gepubliceerd,
kortom daarop kan tevreden worden teruggezien.

De WPR heeft tot doel regels te geven met betrekking
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op 1
juli 1988 is de WPR in werking getreden en heeft er in
ons ziekenhuis toe geleid dat er privacy-reglementen
zijn opgesteld waarin de doelstelling van de registraties
zijn vermeld en regels worden gegeven omtrent inzage,
correctie, vernietiging, etc..

Heb je het naar je zin gehad? Ja, meestal wel.
Natuurlijk (of helaas?) zijn de tijden voorbij waarin zaken veel gemakkelijker "geregeld" konden worden. Het
is bekend dat de bureaucratie ons wel eens tegen de
borst stuitte, maar gelukkig hebben we in dat opzicht
van ons hart geen moordkuil gemaakt.

De WGBO treedt met ingang van 1 april 1995 in werking
en heeft tot doel regels te geven inzake geneeskundige
behandelingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten
hebben betrekking op alle vormen van hulpverlening,
die in de gezondheidszorg wordt verleend door personen of instellingen.

Natuurlijk was het niet altijd even gemakkelijk. In de
afgelopen 25 jaar waren er 11 directeuren, en van de
oorspronkelijke 37 specialisten zijn er nog maar 3 over,
zodat in die 25 jaar wel ongeveer 100 nieuwe specialisten (en assistenten), ieder met eigen wensen, aanpak
en problemen op de hoogte moesten worden gebracht
van de farmacie in IZB.
Voeg daarbij enige tientallen afdelingshoofden, honderden verpleegkundigen, maar natuurlijk ook zeer veel
mensen "vanuit de organisatie": het zal duidelijk zijn dat
er veel (te veel, of toch nog te weinig?) gepraat en
vergaderd is. Over het rendement van dat alles kunnen
de meningen verschillen!

Zowel de WPR als de WGBO stellen regels met
betrekking tot privacy-aangelegenheden
De WGBO moet gezien worden als een nadere uitwerking (een zogenaamde lex specialis) van de WPR naar
de sectoren toe alwaar geneeskundige behandelingsovereenkomsten gesloten worden.
lndien de WPR en de WGBO verschillende regels beschrijven over hetzelfde onderwerp (bijvoorbeeld regelgeving inzake het inzage-afschriftrecht) gaan de regels
uit de WGBO, voor onze sector, voor.

Al met at toch voldoende reden om tevreden terug te
kijken op 25 jaar Ignatius en om daarbij dan gepast stil
te staan, nodig ik u hierbij uit om op:

3 april a.s.
vanaf 16.30 tot 19.00 uur in de SIZO

Doelstelling wetgeving

Consequenties van de WGBO op de vigerende privacy-reglementen IZB
De drie bestaande privacy-reglementen (betreffende de
registraties: centraal medisch dossier, para-/perimedische registraties en het ziekenhuis informatiesysteem)
zijn thans aan actualisatie toe. De reglementen zullen
gebundeld worden tot een reglement. Tevens zullen
enkele aanpassingen overeenkomstig de WGBO doorgevoerd worden.
Wanneer wordt het nieuwe privacy-reglement IZB
uitgebracht?
De verwachting luidt dat begin mei het nieuwe reglement uitgebracht wordt. Binnen het ziekenhuis zal hier
ruime aandacht aan worden gegeven. Tevens zal het
nieuwe reglement aangeboden worden aan de Registratiekamer in Den Haag.

samen met mij daarop het glas te heffen.
Mocht U daarbij de niet te onderdrukken wens hebben
mij een stoffelijke blijk van waardering te willen overhandigen, doet u dat dan in een gesloten enveloppe met
inhoud: het zal ter beschikking worden gesteld aan het
TIJGER-project (het jagen op deze prachtige beesten
diende geen enkel economisch doel!) van het Wereld
Natuur Fonds.

Voor meer informatie met betrekking tot het bovenstaande kan contact worden opgenomen met

mevr. mr. Fieke Ammeraal,
bestuursassistent (8069)

A. Stuurman,
ziekenhuisapotheker
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nische mogelijkheden, allemaal binnen een nauwelijks
stijgend budget, de toegankelijkheid en kwaliteit van de
zorginstellingen onder druk gezet worden. En dit blijkt
ook in praktische zin het geval te zijn.

KWALITEIT
Binnen onze maatschappij krijgt het begrip "kwaliteit"
al meerdere jaren veel aandacht. Dit doet zich niet
alleen voor binnen de gezondheidszorg, maar ook binnen vele andere onderdelen van de maatschappij.
Dit heeft met vele factoren te maken en kan onder meer
geduid worden als een logische ontwikkeling binnen
een zich steeds ontwikkelende maatschappij. De mens
kan steeds meer en wil ook steeds meer.

Met betrekking tot het begrip "kwaliteit" kon vroeger
volstaan worden met het advies aan elke medisch specialist en ziekenhuismedewerker om de hun opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten,
indachtig normeringen en standaarden die binnen de
eigen (professionele) beroepsgroep ontwikkeld en
vastgesteld waren.
Mijns inziens geldt dit nog steeds en vraagt dit voortdurend van alle medewerkers een gevoel van zich hiervan
bewust te zijn. Als management dienen wij dit gevoel
ook steeds levend te houden.
Toch vraagt de maatschappij meer dan dit alleen. Het
ziekenhuis dient een apart beschreven kwaliteitsbeleid
te hebben, waarin zowel gebruikers als medewerkers
van het ziekenhuis kunnen vinden hetgeen ze ervan
willen weten, respectievelijk hetgeen wat van hen in dit
kader verwacht mag worden.
Het Ignatius Ziekenhuis doet op vele manieren en op
vele plaatsen binnen de organisatie expliciet aan
kwaliteitsontwikkeling. Bijdragen hieraan van stagiaires
van universitaire en hogere beroepsopleidingen mogen
hierbij niet onvermeld blijven en in meerdere landelijke
enquetes komt ons ziekenhuis er in dit opzicht niet
slecht van af.

In onze "high-tech" maatschappij zijn bijvoorbeeld de
communicatiemogelijkheden zo sterk ontwikkeld, dat
communiceren met mensen op grote afstanden geen
enkel probleem meer hoeft te zijn. Moeilijker is het altijd
op een voldoende adequate wijze te communiceren
met mensen dichterbij.
Begrippen als "individualisering", maar tegelijkertijd
ook "vereenzaming" krijgen, ondanks de technische
communicatiemogelijkheden, een steeds pregnantere
betekenis.
Blijkbaar is het voor de mens, die nu leeft, steeds
moeilijker op een plezierige en menswaardige wijze om
te gaan met degenen, die in ons dagelijkse leven zo
dichtbij zijn. Dat zijn voor ons, werkzaam in een ziekenhuis, al degenen met wie we werken en in de eerste
plaats voor wie het ziekenhuis is gesticht en zijn bestaan
en continulieit aan te danken heeft: de patienten, die
voor hun vragen, behandeling en verzorging op ons
aangewezen zijn.

Een voor het hele ziekenhuis geldende "notitie op enige
A-4-tjes" is er nog niet, ondanks dat zowel in het door
de medische staf ontwikkelde Medisch Organisatorisch
Beleidsplan en het door de ziekenhuisorganisatie ontwikkelde concept-Ziekenhuisbeleidsplan expliciet hierover geschreven is.
Op dit moment loopt er nog een "kwaliteitsmeting" door
studenten van de KUB (waaronder een unithoofd van
IZB). Nog voor de zomerperiode wordt de uitslag hiervan verwacht en zal dan beschouwd worden als het
laatste onderzoek in dezen. Hierna zal op korte termijn
een (integraal) kwaliteitsbeleid beschreven worden met
meeneming van de wettelijke regels hierover en ter
becommentariering aangeboden worden aan het stafbestuur, de directieraad en de ondernemingsraad,
waarna besluitvorming door het bestuur zal plaatsvinden.

Uitspraken als "ik weet wat goed voor u is" of "wij
verplegen patienten met deze ziekte al jaren zo", hebben voor patienten niet meer de betekenis die deze
vroeger (waarschijnlijk) hadden.
De toenemende mondigheid van patienten en een verminderd gevoel van vanzelfsprekendheid dat alle ziekenhuismedewerkers "hun uiterste best doen om het
voor de patient tijdens zijn ziekenhuisopname zo goed
mogelijk te maken" zorgen voor een andere instelling
bij patienten, als zij voor onderzoek en/of behandeling
naar het ziekenhuis verwezen worden.
Zij eisen van het ziekenhuis in zijn totaliteit een optimale
aandacht en verzorging. En daar hebben wij als degenen die samen het ziekenhuis vormen aan te voldoen.
Het begrip "kwaliteit" en de aandacht die dit krijgt is
daar een onderdeel van.
Het zal geen toeval zijn, dat in een tijd van voortdurende
bezuinigingen begrippen als "toegankelijkheid" en
"kwaliteit" ook van de overheid zo veel aandacht krijgen. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat, als
gevolg van voortdurende kostenstijgingen, vergrijzing
van de maatschappij en daarmee samenhangend een
toenemend gebruik van gezondheidszorginstellingen,
betere en duurdere medicijnen, meer chirurgisch-tech-

Maar nogmaals, ieder van ons kan op zijn/haar plek elke
dag opnieuw ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van
zijn/haar werkzaamheden zo goed mogelijk is.
En weet u wat nu zo aantrekkelijk hierbij is? Het geeft
veel voldoening, primair voor onze patienten, maar ook
voor ons zelf, om kwalitatief hoogwaardig bezig te zijn.
dr. J.D. van de Linde
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KUNNEN KIPPEN ZONDER HAAN ?

"LET OP VET"CAMPAGNE
1995

Toen onze haan afgelopen zomer een soepkip werd,
kregen wij de ongeruste vraag of de kippen nu nog wel
eieren konden leggen. (We hebben ondertussen namelijk al een vaste klantenkring opgebouwd, vanwege de
goede kwaliteit).

Het gaat de goede kant op
met het vetgebruik in Nederland. Bijna iedereen begrijpt
nu wel zo'n beetje dat te veel
vet eten echt niet goed is. En
een heleboel mensen hebben al ontdekt dat minder vet
eten wel erg Iekker kan zijn.

Maar ter geruststelling van een leder: de kippen blijven
gewoon eieren leggen, ook zonder haan.
En gelukkig zitten de hanen van de buren in een goed
afgesloten hok. Want hanen hebben namelijk de neiging om andermans kippen onder hun hoede te willen
nemen. Maar onze kippen maken het goed zonder haan
en hebben zelf een nieuwe pikorde samengesteld, die
prima functioneert.

Ook fabrikanten hebben in de afgelopen jaren hun best
gedaan, door steeds meer produkten te maken met
minder vet. Maar toch is dat allemaal nog niet genoeg.
We moeten doorgaan op de goede weg.

Dus: de hanen kunnen gewoon in hun eigen hok blijven.

Na een periode van overweging heeft de Stuurgroep
Goede Voeding besloten om in april 1995 als nog een,
weliswaar beperkte, "Let op Vet" campagne te voeren.
Aanvankelijk zou "Let op vet" voor een periode van vier
jaar centraal staan bij de Stuurgroep Goede Voeding.
De evaluatie van vier "Let op Vet " campagnes en de
tweede Voedselconsumptie-peiling in Nederland tonen
aan dat de consument wel degelijk op de hoogte is van
het belang van minder vet eten, maar dat bewustwording van de eigen vet consumptie nog steeds niet is
bereikt.
Daarom wordt begin april 1995 een "onderhoudscampagne" gevoerd. Centraal in de campagne staat de
"Let op Vet" Test, een schuifkaart in de vorm van het
bekende handje. Op 3, 5 en 7 april zal de Test door Viola
Holt worden gepresenteerd in de Vijf Uur Show.
In de vide van het ziekenhuis zal gedurende de eerste
week van april door de afdeling dietetiek een stand
worden ingericht, waar onder andere deze test verkrijgbaar is.
Verder kan men weer het elektrospel spelen, aan een
kwis meedoen en zijn er brochures over goede voeding
verkrijgbaar. Tot slot krijgen de patienten in ons ziekenhuis dinsdagmorgen 4 april een brochure uitgereikt
waarmee ze bewust een "Let op Vet" keuze binnen het
aangeboden menu van die dag kunnen maken.
A. van Tongeren,
dietist
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Diana Bogaers-Hofman
ziekenhuishygione

ZIEKMELDING
De loopjongen vraagt een dag vrij, omdat zijn vader
ernstig ziek is.
"I k vind het wel merkwaardig", zegt zijn leidinggevende.
"Als er een belangrijke voetbalwedstrijd is, is je vader
altijd ziek."
Ja", zegt de jongen, "Ik heb me ook al eens afgevraagd
of de nude heer niet simuleert."

LOGICA
"Als ik niet lekker ben, ga ik naar de dokter. Doktoren
moeten per slot van rekening ook !even.
De dokter geeft me dan een recept en dat Beef ik aan
de apotheker. Apothekers moeten ook leven.
En als ik dan thuis kom, gooi ik de medicijnen in de
kachel."
"Waarom?"
"Ik moet ook leven."

de vakkenpakket-keuze tijdens de vervolgopleiding. Tijdens de eerste actie in september 1991 werd middels
het houden van een spreekuur van de POPPENDOKTER, op een speelse manier, aan een 800 kinderen
op de basisschool-leeftijd (vergezeld van vaders/moeders en/of opa's/oma's) een aigemene indruk gegeven
van wat die gezondheidszorg nu eigenlijk is.

"WE CARE"
Manifestatie Gezondheidszorg
op 25 mead a.s.
in het Turfschip in Breda.
In gesprek met mevrouw E. Koert, secretaris van de
Stichting Arbeidsvoorziening Gezondheidszorg WestBrabant.

In oktober 1992 werden in de Nobelaer in Etten Leur de
jongeren in het vervolgonderwijs, allochtonen en herintreders geYnformeerd over de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de gezondheidszorg.
De beroepen- en opleidingen-markt "STARTBAAN
NAAR ZORG" werd door ruim 2.000 mensen bezocht,
en verschafte een beter inzicht in de specifieke opleidingseisen, die vereist zijn voor het werken in de gezondheidszorg. Door het inrichten van stands waarin
de diverse beroepen/functies ook daadwerkelijk werden uitgeoefend konden de bezoekers zelf zien wat het
beroep inhield. Zo waren er onder andere een ongevallen polikliniek met ambulance, een apotheek, een snoezelkamer en de aktiviteitenbegeleiding
ingericht.
In november 1993 kreeg de campagne
"STARTBAAN NAAR ZORG" in psychiatrisch ziekenhuis Vrederust te Bergen op
Zoom een vervolg en was het de beurt
aan de decanen van de verschillende
scholen in West-Brabant. Meestal worden zij schriftelijk van informatie voorzien, om zo hun leerlingen te begeleiden
naar een passende opleid ings-/beroepskeuze.
Deze keer werd er gekozen voor een
meer aanschouwelijke vorm van informatie-overdracht. In de vorm van workshops en sketches werden aan ca. 80
school-decanen en een grote groep an- —
dere belangstellenden de houdingsaspecten van de zorgverlening gepresenteerd door de diverse werkvelden in de
ge-zondheidszorg. Door de decanen er op deze manier
meer bij te betrekken en in sommige workshops op
indringende wijze met het werken in de gezondheidszorg te confronteren werd gehoopt, dat zij de voor
de gezondheidszorg noodzakelijke beroepshouding
op een betere manier konden doorgeven.

Terugblik
Terugkijkend op de door SAG-WB georganiseerde
voorlichtingscarnpagnes blijken de jaren 1988/89 van
eminent belang in de totstandkoming en ontwikkeling
van het fenomeen "imagocampagne" voor de gezondheidszorg. In deze jaren werd namelijk door de gezamenlijke instellingen en opleidingen in de gezondheidszorg deelgenomen aan een initiatief van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Breda om voor schoolgaande jongeren (eind basisschool en begin vervolgonderwijs) beroepenmanifestaties onder de naam "Kijk op Werk" te organiseren. De jongeren werden hierdoor geInformeerd over beroeps- en opleidingsmogelijk-heden in de regio West
Brabant.
De individuele werkwijzen van de verschillende instellingen en opleidingen
werden, op initiatief van een werkgroepje, omgebogen tot een geza-menlijk presentatie van beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de diverse werkvelden van de gezondheidszorg.
Deze eerste gezamenlijke presentatie
leidde wel tot bundeling van enthousiasme en menskracht, maar niet tot de
beschikbaarstelling van budgetten door
de verschillende instellingen.
Mede hierdoor werd het initiatief genomen tot de
oprichting van SAG-WB, waardoor eveneens financiele
middelen (middels afgesloten mantelcontracten en hierin bedongen kortingen) beschikbaar zouden komen
om deze gezamenlijke acties wel te kunnen organiseren.

De opbouw

Na een gezamenlijke maaltijd, verzorgd door de keuken-/voedingsdienst van Vrederust, werd de dag afgesloten met een forumdiscussie, waarin de opgedane
indrukken tijdens de workshops werden gespiegeld
aan de mening en ervaring van enkele forumleden. Met
name de wijze waarop deze beroepsvoorlichtingsdag
gestalte was gegeven, vond veel waardering bij de
decanen.

Vanuit de doelstelling van SAG-WB wordt op een zo
breed mogelijke manier getracht de West-Brabantse
gezondheidszorg te presenteren. In de achter ons liggende imago-campagnes is voor een logische opbouw
gekozen. Van zo breed en algemeen mogelijk op zeer
jeugdige leeftijd, naar specifiek gericht op de leeftijd van
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Redo

GESLAAGDEN

We care

De onder druk staande budgetten en daardoor inzakkende arbeidsmarkt in de gezondheidszorg heeft SAGWB ertoe gebracht 1994 als campagnejaar over te
slaan. De steeds verder schrijdende vergrijzing en ontgroening nopen de gezondheidszorg echter ver vooruit
te kijken.
Ondanks de huidige overspannen arbeidsmarkt moet
de jeugd enthousiast gemaakt blijven worden voor de
mogelijkheden, die gezondheidszorg als werkgever te
bieden heeft. Met het eerste lustrum in zicht wordt vanaf
januari 1995 een media-campagne gevoerd, die in
maart 1995 moet uitmonden in een campagne-week in
de diverse gezondheidszorg-instellingen in West-Brabant, met als centrale thema :

"WE CARE".
Als afsluiting wordt een grote manifestatie georganiseerd in het Turfschip in Breda op 25 maart met medewerking van een landelijk bekende TV-prominente. Me
velden van de gezondheidszorg zullen vertegenwoordigd zijn.
Het pensioenfonds PGGM uit Zeist heeft haar jubileum
fototentoonstelling beschikbaar gesteld.
Opleidingsinstituten geven voorlichting over opleidingsmogelijkheden.
Al met al wordt het een wervelende presentatie van alles
(niet alleen de zuster en de dokter) wat de gezondheidszorg op weg naar de 21ste eeuw te bieden heeft.

Certificaat
Farmaceutisch produktie-medew.
in de ziekenhuisapotheek
Camiel Weggelers

30-11-1994
Apotheek

Certificaat

UNIX Systeem beheer en
organisatie
Nico Mijnders

28 december 1994
fysisch technicus
Nucleaire Geneeskunde

Certificaat
UNIX Operating System
28 december 1994
Jan Akkermans
radionucleair medisch chemicus
Nucleaire Geneeskunde
Diploma
StralingshygiOne
deskundigheidsniveau 4B
15 december 1994
Jeanne van den Berg
medisch nucleair werker
Nucleaire Geneeskunde
Ton Bogers
medisch nucleair werker
Nucleaire Geneeskunde
Diploma
ISW Voortgezet management
7 januari 1995
H.H. Groen
hoofd Goederenbeheer
J.E.M. Hamans
hoofd afd. lnkoop

WIST U
dat u op het postkantoor in de vide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GHAT U VERHUIZEN,
Geef het minimaal een maand van tevoren door aan de
PTT en u ontvangt GRATIS :

40 verhuisberichten en adresstickers.
I nformeer op het postagentschap.
Tot ziens,
Ludo van der Veeken
en

geld kunt opnemen tot f. 2.500, —;
geld kunt storten (onbeperkt );
uw girobetaalkaarten kunt afhalen;
een girorekening kunt openen;
spaarrekeningen kunt krijgen;
postzegels kunt kopen;
staatsloten kunt halen;
vervoersbewijzen kunt krijgen;
cadeaubonnen kunt kopen;
een aanvraag hypotheekgesprek kunt regelen;
geen buitenlands geld kunt krijgen;
geen kenteken kunt overschrijven;
wel uw wegenbelasting kunt betalen;
wij nog veel meer voor u kunnen doen.

Kom eens fangs! Tot ziens,
Ludo van der Veeken
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OR-werk weer opgepakt

Cursus "TRANSCULTURELE
ZORGVERLENING"

Alweer enkele maanden geleden heb ik voor het laatst
melding gemaakt van mijn activiteiten in de OR. Helaas
ben ik door ziekte genoodzaakt geweest om tijdefijk
afstand te nemen van mijn OR-werk, maar vanaf medio
februari 1995 heb ik de draad weer opgepakt.

De stichting School voor Gezondheidszorg Zwolle organiseert de cursus "Transculturele Zorgverlening. De
totale cursus omvat vier avonden:
Plaats:

Daar waar ik als projectleider van de werkgroep Beleid
en Strategie gestart ben met het ontwikkelen van een
visie voor de OR in het jaar 2000, verheugt het me te
kunnen melden, dat de overige werkgroepleden niet
hebben stilgezeten en het eerste concept beleidsplan
aan de OR hebben voorgelegd.
Dit plan is met name voor de achterban geschreven en
informeert u over wat de OR is, voor u kan betekenen
en hoe onze OR in elkaar zit.
Daarnaast wordt een interne beleidsnota geschreven
voor de OR, waarin uitgebreider op speerpunten voor
de komende jaren wordt ingegaan. Hier zullen ook
jaarplannen uit gaan voortkomen.

Tijd:
Doelgroep:
Doel:
De kosten:

•
•

Naast het werken aan de toekomst heb ik me ook
ingezet om het interne functioneren van de OR te optimaliseren. Ook hier verheugt het me te zien, dat de
vergadercultuur zichtbaar aan het verbeteren is, met
medewerking van alle OR-leden.

School voor Gezondheidszorg,
Handellaan 251, 8032 EM, Zwolle
19.15 - 22.15 uur
Hulpverleners in de gezondheidszorg
Ondersteuning voor het omgaan met
patienten uit andere culturen.
Voor de hele cursus f. 200, —
of f. 60, — per avond.

Het is niet noodzakelijk de hele cursus te volgen;
men kan ook een of meerdere avonden bijwonen.
Er wordt gestreeft naar een groepsgrootte van ca
15 personen. U wordt daarom vriendelijk verzocht
twee mogelijke data op te geven.

Inlichtingen en opgave deeiname bij:

mevr. M. de Kuiper
Telefoon: 038 - 556314

Alles op een rijtje zettend, vind ik dat ik genoeg reden
heb om mijn OR-werk voort te zetten. Bij de komende
verkiezingen stel ik me dan ook weer kandidaat. I k hoop
wederom op uw stem te kunnen rekenen.

Leerlingen Vlinderboom, op
bezoek in ons ziekenhuis

Mocht u ergens op willen reageren, bel dan gerust. Mijn
telefoonnummer is 8623 en mijn kantoor bevindt zich
naast dat van het secretariaat van de Facilitaire Dienst.

Stan:
Patricia:

Met vriendelijke groeten,
N. Merkx,
stafmedewerker FD

Anouar:

Denny:
Denny:

De Redactie van Medio laat weten

Maikel:

dat ingezonden stukken, waarvan

Stan:

de afzender onbekend is, niet wor-

Chrisje:
Maikel:

den geplaatst.

Jolanda:
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De rolstoelen waren leuk en de garage.
Tijdens het bezoek aan de keuken: "Ik wil
hier wel frietjes blijven eten."
Dat de meneer op de stoel boven het
zwembad hing was leuk, maar hij mocht
er wel in.
Dat Geert, uw buurjongen, z'n bot was
gebroken, dat vond ik niet leuk.
lk vond het aardig dat we overal mochten
kijken.
Waarom mochten we niet naar de operatiekamer.
Als ik later groot ben wil ik ook in een
draaibed.
De draaideur was tof.
Het grote bord, plattegrond ziekenhuis,
wilde Maikel wet kleuren.
lk dacht dat de pop in de couveuse echt
was.

Certificaat WP basiscursus

BIT'JES

W. v.d. Avoort-Michielsen
Jeanne van Beynen-van Dongen
Cees Brinkman
Karin de Bruyn-Valkenburg
Annette Chadwick-Biemans
Christ van Dongen
Marjolijn Eshuis
Corina Kemp-van Bezouw
N. Mutsaerts-Hartkoorn
Corrie Nihot
Patricia v. Nijnatten-Derks
C. van Oers-van Rijckevorsel
R. Otto
Rob Roovers
Ad Santbergen
Frank Schellekens
Jolanda de Vries-de Craen

EN

BYTE'JES
GESLAAGD
Certificaat WP gevorderden
H. Groen
1.1. C. Hendrickx-Jansen
T. de Lange-Verhagen
M.J. Mutsters-de Bakker
L. Theulen
A. Zegveld-de Jong
M. Zweedijk-Poppelaars

Plan Perfect
C. van Grunsven
H. Maaswinkel
R. Mens-de Laat

UNDERSTANDING THE TECHNOLOGY
floppy disk

dapplication
software

function key

user interface

main storage
normal flow }
of operation

central processing
unit

surge control `—
device

peripherals I
(hardware)

/r

(input/output error)

debugging tool
supplementary
data
backup system
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Hogeschool West-brabant

MINI-SYMPOSIUM

REUNIE ACADEMIE MARKENDAAL

op de dag van de verpleging: 12 mei 1995

voor oud-studenten en -medewerkers van
de opleidingen:

In 1994 is er voor het eerst een mini-symposium georganiseerd door verschillende instellingen binnen het
Stadsgewest Breda. Ook dit jaar organiseert dezelfde
groep verpleegkundigen weer een mini-symposium.

Kinderbescherming B, HBO-IW,
HBO-AB en HBO-SPH
(voltijd en deeltijd),

Voor alle duidelijkheid nog even de deelnemende instellingen:
• I nterconfessioneel Ziekenhuis de Baronie
• Pasteurziekenhuis
• Medisch Centrum de Klokkenberg
• Kruisvereniging Breda
• Regionale Stichting Kruiswerk Mark en Maas
• Ignatius Ziekenhuis Breda

OP ZATERDAG 28 OKTOBER 1995.
Opgave adressen / informatie:
voor 1 april 1995 (o.v.v. jaar van afstuderen)

Het thema moet pakkend zijn voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, ongeacht waar ze werkzaam zijn.
Een onderwerp waar wij allemaal meete maken hebben
is "de overdracht". Van afdeling naar afdeling, van
dagdienst naar avonddienst, van ziekenhuis naar wijkverpleging en ga zo maar door. We weten dat het van
groot belang is voor de continuiteit van de zorgverlening. ledereen vindt ook dat er een goede bruikbare
overdracht gemaakt moet worden.

Hogeschool West-Brabant
Afdeling SPH
t.a.v. dhr. J.M. van Elzakker
antwoordnr. 13002 4800 VE Breda
of telefonisch: 076 - 250403
Na aanmelding ontvangt u in juni 1995 een persoonlijke
uitnodiging. Kent u meerdere oud-studenten of oudmedewerkers, wilt u hen dan op de hoogte brengen van
deze voorgenomen reunie.
De reiinie zal 's avonds worden afgesloten met een
feestelijk samenzijn.

Toch !evert dit altijd weer problemen op, want iedere
instelling gebruikt een ander systeem en die systemen
begrijpen elkaar niet. Het lijkt alsof iedere instelling zijn
eigen taal spreekt, want we verstaan elkaar niet. We
schrijven veel, het lijkt hetzelfde, we begrijpen het niet,
want het wordt anders overgebracht. Bovendien in deze
tijd van automatisering kan een overdracht ook nog
eens in computertaal worden geschreven.
Kortom, de "overdracht" als onderwerp voor het 2e
mini-symposium leek ons dan ook uitermate geschikt.

Tevens ligt het in onze bedoeling middels deze reOnie
aan aanzet to geven voor een soort oud-studentenvereniging, waardoor voor zowel oud-studenten als instelling, als Hogeschool het effect van een netwerk kan
ontstaan.

Ook dit jaar maken we gebruik van de congresruimte
in Medisch Centrum de Klokkenberg. De opening
wordt verzorgd door dhr. Ed Nijpels.
In de loop van de weken word je door middel van
posters en folders nog meer gelnformeerd over dit
mini-symposium en de wijze waarop je je kan inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt dus zorg dat je
er op tijd bij bent. Wij zorgen voor een bijzondere
middag op:

DE RABOBANK
verhoogt de spaarrente met
ingang van :

1 februari 1995
Werknemerssparen:
Spaarloonrekening 6,5 %

vrijdag 12 mei 1995
van 13.30 tot 17.00 uur !!!

De overige spaartarieven
ondergaan geen wijziging.

Karin Jansen,
beleidsmedewerkende Klinische Zorg
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M EDEDELINGEN

" KEREN OF SMEREN "
Op 1, 2 en 3 mei 1995 wordt in de vide van het
ziekenhuis weer een "info-markt" gehouden, ditmaal
met het thema

DECUBITUS PREVENTIE.
Deskundigen uit verschillende disciplines zullen de
bezoekerste woord staan en een aantal bedrijven zullen
het materiaal tonen, dat kan gebruikt worden bij de
behandeling van decubitus.
far De markt is op deze dagen open van 10.00 tot 18.00
uur en voor iedereen toegankelijk.
Op: dinsdag 2 mei 1995 wordt 's avonds van 20.00
tot 22.30 uur een symposium gehouden, waarbij diverse sprekers het thema decubitus van diverse zijden
zullen belichten.
Voor dit symposium moet wel ingeschreven worden,
hetgeen kan gebeuren middels een inschrijfformulier, te
verkrijgen bij :
• dhr. R. v.d. Smissen
• of dhr. P van Gorkom,
afdeling IC (toestel 8858).

Jammer, jammer. Als iedereen er een klein beetje attent
op is dan kan voorkomen worden dat er in die grote
hoop van telefoonvermeldingen lets vergeten wordt.
Daarom weer eens een oproep aan alle medewerkenden: houdt er rekening mee dat vanaf 10 oktober 1995
niet alleen bij u thuis, maar ook bij u in het zieken(t)huis
dat telefoonnummer wijzigt.
Hebt u suggesties of vragen : laat het dan op tijd weten
bij:
dhr. Louis Theulen,
hoofd interne zaken

HOBBY-ISTEN VAN HET IGNATIUS
ZIEKENHUIS: OPGELET !
Op zaterdag 10 juni a.s. zal de DIO een hobby-markt
organiseren, waar medewerkenden van ons ziekenhuis
aan hun collegae kunnen laten zien waarmee zij in hun
vrije tijd bezig zijn.
Het belooft een verrassende dag te worden, wanneer
we kunnen kennis maken met die andere kant van onze
collegae. Noteer alvast die datum. Belangstellenden
om deel te nemen aan de markt kunnen zich at opgeven
bij:
•
•

dhr. K. Brinkman, voorzitter DIO
of bij mw. A. Stroop, secretaresse.

Verdere informatie volgt nog.

,
JAMMER, JAMMER
NIEUW TELEFOONNUMMER
I" Het lijkt niet veel om het lijf te hebben dat in heel
Nederland de telefoonnummers gaan veranderen! Gewoon een cijfer erbij, of zo. Voor Breda is dat een 5.
Simpel toch
Dat is at een reactie die wij ontvingen op ons vorige
artikel in de medio.
Jammer, jammer. Als iedereen zo zou denken wordt het
wel een soepzootje in oktober a.s. Stel dat wij bij het
laten drukken van de formulieren er ook zo over zouden
denken, dan breekt de hel los. Of dat wij aan onze
leveranciers niet zouden laten weten dat het telefoonnummer is gewijzigd, dan komt er niet veel meer binnen!
En dan nog die andere opmerking : "Wat heb ik daar
mee te maken ...".

INTERNE VERHUIZINGEN
Afgelopen maand zijn enkele functionarissen van werkkamer veranderd.
Dhr. Ch.Martens, hoofd Ambulante Zorg (AZ), is samen
met mw. B. Rommens,secretaresse AZ, verhuisd naar
de beheersvleugel op de eerste verdieping.
Mw. R. Buis, coordinator patienten-voorlichting, en dhr.
L. Demarbaix, PR-functionaris, bewonen nu de voormalige kamers van de leiding AZ in de vide.
Ter zijner tijd zal in de kamer bij de hoofdingang een
informatie-ruimte komen voor patienten en bezoekers.
De telefoonnummers van betreffende functionarissen
zijn ongewijzigd gebleven.

DANKBETUIGINGEN

Nu ik per 1 maart 1995 definitief bij de afdeling Huishouding werkzaam ben, wil ik toch graag even terugzien op
de 10 jaar dat ik in de Centrale Keuken werkzaam ben
geweest. Het zijn voor mij zeer leerzame en fijne jaren
geweest, samen met de mensen in de Centrale Keuken
lk wens hen dan ook graag alle goeds toe voor de
toekomst.

Snotterparty
Langs deze weg wil ik at mijn collega's van de OK, POK,
UK en Anesthesie bedanken voor alle "snotterlappen"
met leuke en soros ontroerende afscheidswoorden en
natuurlijk ook voor alle andere attenties.
De door jullie gemaakte videofilm heeft gelukkig alleen
op mijn lachspieren gewerkt, zodat de "snotterlappen"
nog achterwege konden blijven. Grandioos hoor !!!!!
Kortom een schitterend aandenken aan de 16 jaar SIZ.
Verder wil ik ook alle specialisten bedanken voor een
jarenlange prettige samenwerking.
En natuurlijk ook Luc bedankt voor alle schitterende
foto's en video's.
Allemaal nogmaals hartelijk bedankt en hopelijk tot
ziens in Alkmaar!

Christ van Dongen,
Huishouding
ORMSSMWOMOVANSMAMOMMAMM:33:VMSM::::::*.::::MOMM:::::::?a

BALKJES
Te koop
Neptun 26 kajuitzeiljacht 7,75 x 2,50 m. P.n.o.t.k. Telefoon: Gouda 01820 - 18768. De boot ligt momenteel in
de winterberging. 's Zomers ligplaats Drimmelen.

Roos,
OK

Gevonden
Leesbril gevonden op afdeling Acute Hulp. Louis Theulen, toestel 8085, zoemer 4085.

Wij willen het bestuur en medewerkers bedanken voor
de mooie bos bloemen, die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van de geboorte van onze dochter Suzan.
Tevens collega's Unit 24 bedankt voor jullie bloemen en
kaarten.

I.v.m. hobby
Wie heeft er familie, vrienden of bekenden in Finland,
Zweden, Noorwegen of Denemarken wonen? Ludo v.d.
Veeken, postagentschap, toestel 8087.

Marcel en Carolien de Jong
Te koop
Piano (Chessny), f. 2.500, — incl. kruk en lamp. Onlangs
getaxeerd. Telefoon: 076 - 225331.

Graag wil ik iedereen danken voor de lange, maar
vooral goede en gezellige samenwerking in het Ignatius
Ziekenhuis.
Mijn collega's zorgden voor een afscheidsreceptie, die
ik niet gauw zal vergeten!
Uw aanwezigheid, lieve mooie woorden, bloemen en
cadeaus hebben mij goed gedaan.
I k wens u alien veel geluk in de toekomst en .... tot ziens.

Te koop gevraagd
Wildebras poppen. Lenie Marijnissen, telefoon: 01613 3340.

Mimy Huigen,
verloskundige

Te huur
Mooie, royale benedenkamer (7 x 3) in Ginneken, plus
tuin, gezamenlijk gebruik van keuken, douche, toilet.
Gestoffeerd, ongemeubileerd. Voor verpleegkundige,
vanaf 1 april 1995, huur f. 450, — .
Bereikbaar na 19.00 uur: telefoon: 076 - 417637.

Zeer gaarne wil ik collega's van afdeling OK, POK,
anesthesie, recovery room en ook personeelsvereniging DIO hartelijk dank zeggen voor de attenties en het
medeleven, wat ik in mijn ziekteperiode mocht ontvangen. Een speciaal woord van dank aan anesthesioloog
Hans van Driel voor zijn hulp in moeilijke tijden.

Te koop
Electr. typemachine, Philips, met LCD-scherm, 2 1/2 jr.
oud, 8 pag. geheugen. Tekstverwerkingsfuncties: vet,
centreren, uitlijnen. Ned. gebruiksaanwijzing.
Prijs f. 225, —. J. Verbunt, Unit 27, toestel 8290.

Hans Wolf,
anesthesie-medewerker
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BEDANKJE

" IK " lig niet in een deuk!

Je bent 6 maanden zwanger en alles gaat goed. Dan ga
je vloeien en mag je niet meer werken; dus verplicht
thuis zitten. Maar met telefoontjes en aandacht van je
collega's blijf je er toch een beetje bijhoren.Dan 7 maanden zwanger. Weer vloeien. Erger deze keer, dus
ziekenhuisopname. Na een week weer naar huis. Heerlijk.
Dan na 5 dagen opnieuw naar het ziekenhuis en wearschijnlijk niet meer naar huis voor de bevelling. Wat erg
met de feestdagen in het verschiet. Maar wat was ik blij
dat ik in mijn eigen IZB lag. Collega's kwamen me
bezoeken met bloemen, knuffels, snoepjes (chocolade), boeken enz. Ja, zelfs zwarte pieten en de kerstman
kwamen aan mijn bed.
Dus, collega's van de FD en natuurlijk ook collega's van
de gang (beheersvleugel) van POO, KZ, DFI en bestuur,
ontzettend bedankt voor al jullie lieve warme belangstelling. Het gaf me moed, als ik het even niet meer zag
zitten.
Eerste Kerstdag is onze zoon geboren; 6 weken te
vroeg maar kerngezond. Na 10 dagen mocht ik eindelijk
naar huis, maar onze Niek moest nog even blijven.
Mede dankzij de goede zorgen van de medewerkers
van de couveuse-afdeling was hij snel thuis.
Daarom, mensen van de kraamafdeling, verloskunde
en couveuse-afdeling en natuurlijk ook dr. ten Kate en
dr. Vermeer, heel erg bedankt voor de hele goede zorgen.
I k kan nu achteraf met plezier op mijn ziekenhuisopname terugkijken. Nu geniet ik van mijn zwangerschapsverlof en begin mei ben ik er weer twee dagen in de
week. Tot ziens allemaal.
Ineke Voermans,
secretaresse Facilitaire Dienst

POPPEN

Op 8 maart jl. is op het parkeerterrein van het Ignatius
Ziekenhuis mijn auto een schade aangebracht van
f 1.500,-, naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door
een medewerkende, een college dus. Wat moeilijk te
verkroppen valt is dat er niet eens een briefje achtergelaten werd.
Daarom wil ik diegene die tegen mijn VW Golf (GB-PG69) is aangereden oproepen om zich alsnog kenbaar te
maken. Ook getuigen van het voorval kunnen zich bij
mij melden.
Hopelijk hoor ik hier lets van.
Ludo v.d. Veeken,
postagentschap, toestel 8087

SORRY
BINKIE

Vorige maand stond er in onze Medio een artikel over
jouw baasje (Rinus). Hij was er best tevreden over, wat
je kon zien aan zijn glunderende blik. Hij had aan onze
redactrice van alles verteld over jullie thuis, en had het
natuurlijk ook over jou gehad.
Uit zijn verhaal kan ik je al helemaal uittekenen. Een
klein Foxje van vier jaar. Lief, aanhankelijk. Een echte
huisvriend, enz...
Je ziet, het was bij ons allemaal bekend. Het baasje had
jou niet vergeten ook al denkt het bazinnetje van wel.
Het ligt meer aan onze kant. De artikelen mogen en
kunnen niet te lang zijn en soms wordt er van het een
lets meer geschreven dan van het andere. En zodoende
ben jij niet vermeld. Sorry, Binkie.

Vanaf 18 april a.s. zijn mijn zelfgemaakte poppen te zien
in de vitrinekast op de eerste etage. Het zijn poppen in
de categorie "Sprookjes / Fantasie-poppen."
Van top tot teen zijn ze zelf gekleid, geschilderd e.d.;
ook de kleding heb ik zelf gemaakt.
Op de unit waar ik werkzaam ben heb ik een aantal
collegae enthousiast kunnen maken om hier ook aan te
beginnen. Wie weet is er nog meer belangstelling voor.
Voor meer informatie betreffende poppen en/cursussen
kunt u mij bellen.

Mogen we jou nu vragen om te proberen jouw meerderen uit elkaarte houden met jouw kwispelstaart en neem
maar van ons aan, dat jij even belangrijk bent als die
vogeltjes van thuis. Nou hopen wij dat na het lezen van
dit stukje je misschien lets extra lekkers krijgt om het
oude verdriet te vergeten. Dat is dan ook mooi meegenomen.

Natasja Broeders, Unit 42, toestel 8965

Dag Binkie
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Palmpasen
Op de zondag voor Pasen trekken op diverse plaatsen
in ons land kinderen in een stoet door dorp of stad met
feestelijk versierde, zelfgemaakte Palmpaasstokken. Ze
zingen er liedjes bij, waarin het er om gaat iets lekkers
te krijgen:

VAN DE KOK

Pallem pallem Pasen,
Hei koerei.
Nog maar ene zondag,
Dan krijgen we een ei.
Een ei is geen ei,
Twee ei is een half ei,
Drie ei is een paasei!

Wetenswaardigheden rond
EIEREN EN PASEN

Palmpaasstokken
Eieren koken
Hoeveel minuten moet welk ei koken?
zacht
3
duiveei
eendeei
fazanteei
ganzebi
10
kalkoeneei
kievitsei
4
kippeei
meeuweei
4
parelhoenderei
patrijzeei

Een Palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en is
versierd met groen, slingers, vruchten, eieren, enz. Op
de top zit meestal een haantje van brooddeeg, een
kukelhaantje. Men brengt het Palmpaasgebruik in verband met de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar hij
met Palmtakken werd onthaald, maar kenners van de
folklore menen dat het gebeuren op de zondag voor
Pasen stamt uit een minder christelijk verleden. Zij
brengen de Palmpaasstok met zijn haantjes en eieren
in verband met de heidense viering van de komst van
het voorjaar.
De kinderen trekken zich daar niet zoveel van aan. Zij
zingen vrolijk:

hard
5
10
6
15
15
6-8
8-10
7-9
6-8
7

Haantien op een stokkien
Geef mij gauw een brokkien,
Geef mij gauw wat wittebrood,
Anders gaat mijn haantien dood!

Kukelhaantjes (10 stuks)
500 gr. bloem
3 dl. melk
30 gr. gist
50 gr. boter
40 gr. suiker
10 krenten of rozijnen
1 ei

Wist u dat u voor een mooie grondkleur op uw geverfde
eieren spinazie- of bietjesnat kunt gebruiken.
Veel plezier!

Maak van bloem, met lauwe melk, aangemengde gist,
gesmolten en wat afgekoelde boter en suiker een gistdeeg.
Besla het deeg om het mooi luchtig te maken. Laat het
deeg op een warme plaats rijzen en vorm er 10 balletjes
van. Boetseer deze tot haantjes. Knip de staarten en de
kammen in en gebruik een krent of rozijn als oog.
Bestrijk de haantjes met wat losgeklopt ei en bak ze in
een op 200 ° C voorverwarmde over in ongeveer 30
minuten gaar en goudbruin.
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ZWANGER
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Gecertificeerd!
De Arbodienst West-Brabant
(voorheen BGD West-Brabant)

Dan verwelkomen wij u zaterdag 8 april
1995 op onze uitgebreide

is als eerste Arbo-dienst in Zuid-Nederland gecertificeerd.

KRAAMMARKT
Directie en medewerkers van de
met heel veel

Arbodienst West-Brabant

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

Plaats

: Ignatius Ziekenhuis Breda

Tijd

: tussen 09.30 en 14.00 uur
(doorlopend)

Toegang

: vrij

bedanken alle bij haar aangesloten bedrijven en
instellingen voor hun bijdrage aan deze wettelijke erkenning van kwaliteit.
Wilt u informatie over de mogelijkheden van een
gecertificeerde Arbodienst?

Bel dan naar 076 - 487866.
Arbodienst West-Brabant
Aangesloten bij Arbo Unie Nederland

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

M EDEDELINGEN

EXPOSITIE
KINDERAFDELING

Koninginnedag
Omdat 30 april in 1995 op een zondag valt, heeft het
kabinet besloten - in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 24 april 1980 - de viering van deze
nationale feestdag op zaterdag 29 april 1995 te laten
plaatsvinden.

Ad Romkes, deze maand 25 jaar werkzaam als verpleegkundige in ons ziekenhuis, waarvan 23 jaar op de kinderafdeling, exposeert met 30 door haar gemaakte
foto's van kinderen uit alle delen van de wereld, in de
gangen van de kinderafdeling.

5 Mei 1995

Een hobby van Ad is reizen en fotograferen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat 5 mei in ieder
jaar (dus niet alleen in de lustrumjaren) beschouwd
wordt als een feestdag als bedoeld onder punt i. van de
begripsbepalingen in de CAO-Ziekenhuiswezen (blz. 8).
5 Mei valt in 1995 op een vrijdag en is dus een vrije dag
als bedoeld in artikel 8, uitvoeringsregeling arbeidsduur
en werktijden (blz. 21 CAO-Z).

De foto's zien er prachtig uit.
ledereen is welkom om deze te komen bekijken!

Dienst POO
Maart 1995
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Team Kinderafdeling

Als je dagelijks naar het nieuws kijkt op de TV, vraag je
je wel eens af, hoe het komt dat er zoveel ellende, ofwel
misere op de wereld is. Wel, dat is heel simpel. Als je
nou het volgende gedicht leest, dan weet je waarom.

"'t Is goed", zee vrouwke Misere we bleek,
Terwijl z's omhoog noar durre pereboom keek.
"Moar Piet, 't is vandoag nogal dorstig weerke,
Hedde geen trek in 'n lekker peerke?
Toe klim ter mar in, ge hed ze voor 't vette.
Ak dood zij, komme de jong ze mar jatte "

VROUWKE MISERS

En Pietje den Dood, diejen onnozelen hals
Ha trek in die pere, ze zagen er mals,
En sappig en rijp, aanlokkelijk uit.
Hij klom in den boom en
bleef plekke an 't fruit.
"Doar hangde gij na", zee vrouwke Misere.
G'hangt er heel goed, al doede 't nie Ore."

Vrouwke Misere, zo errem as Job
Bewoonde 'n schuurke zo klen as ne schop.
Moar aachter da schuurke doar zoagde gie staan
Nen boom mee wel duzende pere deraan.
Van die lekkere, zute, sappige flappe,
Moar iedereen die kwaam d'r van gappe.

Van diejen dag af ging geniemand meer dood.
Al vielde in 't water, al atte geen brood,
Al ree er ne wagen mee tunnekes bier
Rats over oe keel, 't dee oe geen zier.
Al hadde soms iemand zunnen hals afgesneje,
Vor dood goan had ie geen kens... en geen reje.

Op nen dag Imam 'n menneke, oud en krom
Bij vrouwke Misere aankloppen om
Wed ete vur zunne legen derrem
En vrouwke Misere zee: "Errem helpt errem.
Onnozelen hals, kom moar gaauw in m'n huske.
ler hedde men brood, moak mar vlug 'n kruske.

Den Dood zat gevange, moar d'ellende die bleef,
Want iedereen ging buiten de schreef.
De doage van Noe die kwamen weerom
Omdat er den Dood in dieje pereboom klom.
't Wier d'r ne wereld vol lol en misere.
Ne kermis vol tobbers vanwege die pere.

"Moar hedde dan eiges iet vor oewe moag?"
"Be neije, gin krumeltje meer vandoag."
"Moar menske, dan komde in hongersnood."
"Be neije, ne mens goa zo gaauw nie dood".
"Ge ben den goei ziel en hedde te kloage,
Dan meugde an mijn een vroagske vroagen".

Moar vrouwke Misere die zee op ne keer:
"Hoe gaged toch met oe doar bove meneer."
"Och, la me toch los, ik moet an de streup,
Want heel de wereld, die roakt in de kneup."
"Ge hangt doar goed", zee vrouwke Misere,
"En ik boat oe nie los, want ik leef te Ore.

En vrouwke Misere zuchtte: "Och,
lk zee wel errem, moar ik he toch genog.
Die dieve, die zijn hier m'n enigste ploag.
Ze stele m'n pere weg, alle doag.
lk wou dat die dieve en lekkerbekke
Vort altij an munne boom bleve plekke!"
"DA zel gebeure", zee 't ventje en 't gong
En lijk as den boom stik vol pere hong,
Zo hing an den boom de merrege daarna
Een bende bengels te bemmele, joa.
Mee al d'r moederkes an der bene,
Maar los kwaam d'r van die rotjong nie ene!"

Moar... ik heb 'n veurstel, ik boat oe weer vrij,
Wanneer ge mijn altij loat leve, na gij."
"Das goed, zee Piete, "da neem ik oan.
Tot 't end van de wereld toe meugde bestoan "
En Piet d'r vandeur en al heurde 't nie Ore,
moar ok de Misere.
Den Dood leef nog altij

En vrouwke Misere ha lol veur tien.
Na kos ze d'r peredieve dan zien.
Ze liet ze hange tot 's avonds boat
Tot schaand van de bure en van heel de stroat.
Van diejen dag af ha ze pere mee hope,
Ze kos d'r van ete en ok nog verkope.

Auteur onbekend.

Moar .... op ne merge kwaam Pietje den Dood.
Hij klopte an 't huske en 't vrouwke verschoot.
Al war ze verslete en errem en oud,
Ze was nie bijzunder mee Piete vertrouwd.
"'t Is tijd", zee Piet, "dus vrouwke Misere,
Ga gaauw me me mee, al doede 't nie Ore."
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pERSONALIA

C.A.M.J. Lammerse
medewerker huishouding keuken

MEDEWERKERS UIT DIENST

GEBOORTEN

M. van den Eijnden
medewerker huishouding

1 februari 1995

M.J.J. van Wonderen
maatschappelijk werker

1 februari 1995

M. Elissen
medewerker huishouding keuken

15 februari 1995

J.E.M.A. van Hulten
AGNIO inwendige geneeskunde

1 maart 1995

"P" C.W.T. Ooijen
leerling verpleegkundige unit 46

1 maart 1995

R.M.G.M. Joosen-Oortman
OK-assistent

1 maart 1995

W.A.C. van Pruissen
verpleegkundige unit 53

1 maart 1995

P. Wiskerke
medewerker vervoer

6 februari 1995
ELINE
Dochter van Jeanine Huibregts en Wouter van Inzen,
Hoofd Voedingsassistent
12 februari 1995
FLORIS
Zoon van Arno en Tessy Verhaar-Verstraten,
polikliniekassistent polikliniek interne geneeskunde
13 februari 1995
DEMI
Dochter van Rob en Carola van Aart-Luijkx,
apothekersassistent
IRA
25 februari 1995
Dochter van Hans Hopkoper en Petra de Mulder,
verpleegkundige unit 37
ROWAN
27 februari 1995
Zoon van John Nijboer en Judith van den Berg,
verpleegkundige Acute Hu1p
MICHEL
6 maart 1995
Zoon van Paul en Astrid Schelfhout-Nicolai,
verpleegkundige unit 31

1 februari 1995

MEDEWERKERS IN DIENST
B.H.A.M. Burgers
verpleegkundige IC

16 februari 1995

HUWELIJK
1 februari 1995

3 februari 1995
Arthur van Dongen en Karin Jansen,
beleidsmedewerker Klinische Zorg

T.I.C. van Gerwen
1 februari 1995
polikliniek-assistent polikliniek cardiologie
P.D. Landkroon
verpleegkundige IC

1 februari 1995

DANKBETUIGING

0. van de Sanden
medewerker huishouding

1 februari 1995

Langs deze weg wil ik iedereen ontzettend bedanken
die mij gesteund heeft tijdens mijn ziekenhuisopname
met bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoek.

M.E.A. Tierie
maatschappelijk werker

1 februari 1995

E.A.H.M. Smits
AGNIO inwendige geneeskundige

1 februari 1995

M.C.M.C. Swinkels
spelleider kinderafdeling

1 februari 1995

M.H.C. van der Velden
hoofd voeding

1 februari 1995

Ook het team van unit 47 wil ik heel graag bedanken,
ze hebben mij in de watten gelegd.
Marian van Mosel,
POO
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ACTIVITEITEN

Invulstrookje "Met DIO
naar de Huishoudbeurs"
Dit strookje + geld sturen
naar Ada Stroop, Unit 27,
v66r 25 maaart.

Met DIO naar de
HUISHOUDBEURS

Naam:

op zaterdag 8 april 1995

Afdeling / Unit :

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

f. 27,50 p.p.
f. 35,00 p.p.

geeft

personen op voor de huishoudbeurs.

Handtekening :
Dit is inclusief bus + toegang Huishoudbeurs.
Aanmeldingsstrookje + geld opsturen naar
Ada Stroop, Unit 27, voor 25 maart.

3de BRIDGE-AVOND

Inschriffstrookje Bridge-avond
Dit strookje zenden naar:

Roger Melaer
Klinische Operatiekamer

111111■111011■

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

Naam

Aanvang 20.00 uur.
Afdeling

•

Inschrijvingen voor 15 april bij Roger Melaer,
Klinische Operatiekamer.
Partner

•

Een persoon per paar moet werkzaam zijn in
het ziekenhuis.
Kosten

•

•

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

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

Na het bridgen prijsuitreiking.

Tot dan!
Roger Melaer
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Verkiezing voorzitter
Willem Hartmans neemt hierover het woord. Het bestuur wil aan de vergadering voorstellen om Kees Brinkman weer als voorzitter te kiezen. Hiertegen is geen
bezwaar. Kees proficiat.
Kees bedankt iedereen weer voor het vertrouwen in
1994. Hij hoopt op een goed 1995.

vERSLAG JAARVERGADERING DIO
26 Jaarvergadering van Personeelsvereniging DIO op 18 januari 1995
Aanwezig:

6 bestuursleden, 8 leden

Afwezig:

Maque v.d. Water, Jan Lambers, Fred
Dekkers, John Sep, Ralph Heer,
alien met bericht.

Ingekomen stukken: geen
Opening:
Kees Brinkman opent de vergadering, heet eenieder
welkom en hoopt op een goede vergadering.
Notulen vergadering 1994
Worden pagina voor pagina doorgenomen. Op de enquete zijn 22 reacties gekomen. Verder geen vragen.
De notulen worden goedgekeurd. Bedankt secretaresse.
Jaarverslag 1994
Dit wordt dit jaar voorgelezen door Lisette Berkers.
Geen op- of aanmerkingen hierover. Bedankt Lisette en
Ada.

IIP

Financieel jaarverslag
Ad de Jongh neemt hierover het woord. ledereen heeft
een overzicht om in te zien. Hier komen wat vragen over.
Deze worden naar ieders tevredenheid opgelost. Ook
worden wat fouten opgehelderd. Een ieder van de
vergadering krijgt een nieuw overzicht toegestuurd.
Bedankt Ad.
Verslag kascommissie
Luc Demarbaix neemt hierover het woord. Boeken zijn
doorgenomen. Alles was in orde, zag er allemaal prima
uit. Boeken zijn goedgekeurd en getekend.
Bedankt penningmeester en secretaresse.
Verkiezing kascommissie
Daar er drie personen en een reserve in de kascommissie moeten zitten, worden dit: Luc Demarbaix, Roger
Melaer, Jack Roelands en Joop Mutsaerts (reserve).
Bedankt heren.

Verkiezing bestuur
Willem Hartmans neemt hierover het woord. Kees
Brinkman en Ada Stroop zijn aftredend en herkiesbaar.
De vergadering heeft geen bezwaar dat deze twee
mensen weer herkiesbaar zijn. Bedankt.
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Programma 1995
Bestuur heeft een programma opgesteld. Dit wordt
doorgenomen.
17 februari
Carnaval Turfschip
24 maart
Mosselavond
1 april
Vissen
7 april
Extern riktoernooi
8 april
Huishoudbeurs
21 april
Bridge-avond
6 mei
Voetbaltoernooi
13 mei
Zeskamp (Dongen)
20 mei
Hobby-beurs
1 juni
Mixed voetbal
23 juni
Beach volleybal en barbecue
juli.aug.
Vakantie
23 september Legodag
28 september Volleybal-toernooi
26 oktober
Badminton-toernooi
4 november
Vissen
10 november Bridge-avond
17 november Bowling-toernooi
26 november St. Nicolaas
...november
Night of the Prommms?
15 december Bingo
De vergadering heeft hier niets meer aan toe te voegen.
Volgende week krijgen alle led en een kalender met alle
activiteiten.
Rondvraag
• Jack Roelands heeft een voorstel om samen met
POO de bloemetjes te verzorgen, daar deze post
op de begroting toch vrij hoog was. Hierover is
gepraat. Jubilea's en ziekenpost worden vanaf nu
gesplitst.
• Yvonne Nelemans. Misschien toch meer promoten.
Kijk nu naar de jaarvergadering (8 leden). 'dee: een
lichtkrant bij het restaurant. Hier wordt over gedacht
en aan gewerkt.
Sluiting: 21.30 uur.
Kees Brinkman bedankt een ieder voor zijn komst en
inzet en hoopt op weer een goed en gezellig DIO-jaar.
Ada Stroop,
secretaresse Personeelsvereniging DIO.

MAANDPROGRAMMA DIO MAART - APRIL 1995
Datum

Activiteit

Tijd

Plaats

24 maart

Mosselavond

20.00 uur

SIZO

1 april

Vissen

Aanmelden bij J. Sep, zoemer 4007

7 april

Extern riktoernooi

20.00 uur

SIZO

8 april

Huishoudbeurs

09.00 uur

Vertrek vide

21 april

Bridge-avond

20.00 uur

SIZO

Rikken

ledere 2e maandag v.d. maand 20.00 uur

SIZO

Veel carnavalskapellen hielden intussen de vaart erin en
zorgden dat er ook vaart in het feest bleef.
Hoogtepunt van de avond was het optreden van de .—
Deurzakkers, die er voor zorgden, dat het dak er bijna
uitging.
Opvallend deze avond waren ook de fraaie creaties van
kleding en mooi gesminkte gezichten. Kortom, er was
veel werk van gemaakt.

800 CARNAVALSVIERDERS
OP GEZONDHEIDSBAL
Het mooiste compliment kwam van Turfschip-directeur
Peter Werther. Dit was het beste carnavalsfeest wat er
in jaren is geweest.
Het eerste gezamenlijke gezondheidszorg carnaval van
de gezondheidsinstellingen in en rondom Breda is een
schot in de roos geweest.

Het kon dan ook niet uitblijven, dat de organisatie aan
het eind van de avond kon mededelen, dat op vrijdag 9
februari 1996 het 2de gezondheidscarnavalsfeest zal
plaatsvinden. Dit tweede bal zal - na alle positieve
geluiden over het feest - ongetwijfeld nog meer feestvierders aantrekken.
Het was dan ook een toepasselijk motto. We deden het

"Meej zu'n alle echt saome !!!
En we hebben ook al een motto voor 1996, namelijk:

Hedde gij de kriebels 6k al?
Willem Hartmans
Niet minder dan 800 carnavalsvierders vulden op 17
februari j.l. de concertzaal van het Turfschip volledig
met mensen, die allemaal maar voor een ding kwamen
en dat was feesten.

DIO BESTUURSSAMENSTELLING 1995
Kees Brinkman
Willem Hartmans

En een feest werd het; na het eerste uur waarin men de
kat nog even uit de boom keek, kwam de menigte rond
21.30 uur in beweging en om 2.30 uur - toen de muziek
stopte - hoste de menigte nog.

Ad de Jongh
Ada Stroop
Lisette Berkers
Maque v.d. Water
Rein Lindenbergh

Het feest kreeg hoog bezoek. Prins Nikkelus van ut
Aogje, Prins Ciskus van ut Kielegat en de Baron van ut
Ginneken brachten een bezoek en reikten vele onderscheidingen uit aan mensen uit de organisatie van dit
eerste feest.

DIO-bestuur
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voorzitter
Vice-voorzitter
+ P.R.-man
Penningmeester
Secretaresse
alg. secundus
alg. secundus
alg. secundus

PUZZLE

1

Hier liggen 24 lucifers opgesteld. Haal er acht weg,
zodanig dat twee vierkanten ontstaan, die elkaar
nergens raken.
Oplossing in de volgende
Medio.

MP,

ding en stoelhoezen, zaagt, boort en timmert. Kortorn

ATELIER 2nd NATURE
In het voorjaar opent in de Haagse Beemden Atelier 2nd
Nature haar deuren. Atelier 2nd Nature wordt een open
atelier, waar in een inspirerende ambiance gewerkt
411"" wordt aan diverse creatieve uitspattingen.
ledereen is daar welkom om rond te kijken of zelf lets te
maken tijdens een workshop. Alle decoraties en creaties
in het atelier worden ontworpen en gemaakt door José
Jonkers-van Bergen. Zij doet dit vanuit haar tweede
natuur en werkt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen zoals klei, brooddeeg, katoen, hout, raffia e.d.
Zo is het begonnen met een lavendelbol uit Zuid-Frankrijk. Nu reeds is er een workshop, waarbij je van een
bosje lavendel met takjes en raffia een geurige lavendelbol kunt vlechten.
Tijdens een andere workshop boetseer je van brooddeeg bloemen en fruit e.d. in mandjes, potjes en kransen.
Als kraamcadeau is een babyhemdje of een jongensonderbroekje van brooddeeg met de naam origineel en in
opdracht te maken.
Daarnaast maakt ze aquarellen - ook op hout - snijdt
paspartouts, maakt lijsten, tekent portretten, naait kle-
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Atelier 2nd Nature natuurlijk
voor al uw creativiteit!

Om u at een impressie te geven zijn vanaf 27 maart a.s.
allerhande creaties geetaleerd in de vitrine op de 1 ste
verdieping bij het restaurant. Mochten uw handen gaan
jeuken, dan kunt u zich nu at opgeven voor de lavendelen/of de brooddeegworkshop.
Verdere inlichtingen bij :

José Jonkers-van Bergen,
telefoon 076 - 419031.

KOMT ALLEN !

KOMT ALLEN !

KOMT ALLEN !

In de week van 20 t/m 24 maart a.s. organiseert
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in diverse gezondheidszorg-instellingen in de regio West-Brabant.

Y

Kijk voor plaats en onderwerpen op de affiches en de inschrijfformulieren.

KOMT ALLEN !

2
0

Op zaterdag 25 maart wordt deze thema-week afgesloten met een
groot opgezette manifestatie :

"WE CARE"
in het Turfschip in Breda.

KOMT ALLEN !

KOMT ALLEN !

KOMT ALLEN !

KOMTALLEN !

een 5-tal WORKSHOP'S

KOMTALLEN
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KOMT ALLEN
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